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Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Иске Каразирек авыл
җирлеге территориясендҽ чисталык, тҽртип саклау һҽм тҿзеклҽндерү дҽрҽҗҽсен
күтҽрү максатларында, 2003 елның 6 октябрендҽге «Россия Федерациясендҽ җирле
үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында"гы 131-ФЗ санлы федераль
закон, 2004 елның 28 июлендҽге
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ
турында»гы 45-ЗРТ санлы закон, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районының "Иске Каразирек авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге Уставы
нигезендҽ Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Иске Каразирек
авыл җирлеге Советы карар итте:
1.Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Иске Каразирек авыл
җирлеге территориясен тҿзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен расларга.
2.Үз кҿчен югалткан дип түбҽндҽгелҽрне танырга:
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Иске Каразирек авыл
җирлеге Советының 2012 елның 30 мартындагы «Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районы «Иске Каразирек авыл җирлеге «муниципаль берҽмлеге
территориясендҽ тҿзеклҽндерү, чисталык һҽм тҽртип саклау кагыйдҽлҽре»н раслау
турында»гы 4 санлы карары (2014 елның 23 июнендҽге 15 санлы карары, 2017
елның 10 октябрендҽге 12 санлы карары, 2019 елның 29 мартындагы 5 санлы
карары, 2020 елның 05 февральдагы 3 санлы карары редакциялҽрендҽ).
3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
түбҽндҽге адрес буенча рҽсми сайтында урнаштырырга: jutaza.tatar.ru, Интернет
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге «Татарстан Республикасы хокукый
мҽгълүматының рҽсми порталында» түбҽндҽге веб-адрес буенча урнаштырырга:
http://pravo.tatarstan.ru.
4. Ҽлеге карарның үтҽлешен үз контролемдҽ тотам.

Иске Каразирек авыл җирлеге башлыгы

Р.Р.Вҽлиев

Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы Иске Каразирек
авыл җирлеге Советы карары белҽн
2021 елның "05" июль расланган
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«ИСКЕ КАРАЗИРЕК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ
ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ ТҾЗЕКЛҼНДЕРҮ, ЧИСТАЛЫК ҺҼМ ТҼРТИП КАГЫЙДҼЛҼРЕ
1. Гомуми нигезләмәләр
1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының «Иске Каразирек
авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ (алга таба - кагыйдҽлҽр)
чисталык һҽм тҽртип саклау кагыйдҽлҽре 2003 елның 6 октябрендҽге «Россия
Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында»гы 131ФЗ санлы Федераль закон, 1998 елның 24 июнендҽге «Җитештерү һҽм куллану
калдыклары турында"гы 89-ФЗ санлы Федераль закон, Татарстан Республикасы
Конституциясе, 2004 елның 28 июлендҽге «Татарстан Республикасында җирле
үзидарҽ турында" 45-ТРЗ санлы Татарстан Республикасы Законы», 2017 елның 13
апрелендҽге Россия Федерациясе Тҿзелеш һҽм торак-коммуналь хуҗалык
министрлыгының
"Җирлеклҽр, шҽһҽр округлары, шҽһҽр эчендҽге районнар
территориялҽрен тҿзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен ҽзерлҽү ҿчен методик тҽкъдимнҽрне
раслау турында»гы 711/пр санлы боерыгы, Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районының «Иске Каразирек авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге
Уставы, муниципаль хокукый актлар нигезендҽ эшлҽнде.
2. Ҽлеге кагыйдҽлҽр Татарстан Республикасы «Иске Каразирек авыл җирлеге»
муниципаль берҽмлегенең (алга таба – авыл җирлеге) тиешле санитар, янгынга
каршы, эстетик торышын тҽэмин итү һҽм аны алга таба да тҿзеклҽндерү
максатларында эшлҽнде, тышкы тҿзеклҽндерүнең бердҽм тҽртибен, тирҽ-юньдҽге
территориялҽрне дҽ кертеп, җыештыру, карап тоту, яшеллҽндерү тҽртибен билгели,
җирлекнең бҿтен территориясендҽ эш итҽлҽр һҽм барлык юридик һҽм физик затлар,
башкару ҿчен мҽҗбүри булып тора. оештыру-хокукый формаларына бҽйсез рҽвештҽ,
талҽплҽр билгелҽнҽ:
- биналар (торак йортларны да кертеп), корылмалар һҽм җир кишҽрлеклҽрен
карап тоту буенча, тиешле биналарның һҽм корылмаларның фасады һҽм
коймаларының тышкы кыяфҽтенҽ карата;
- биналарның (бүлмҽлҽрнең) һҽм корылмаларның якын-тирҽ территориялҽрне
тҿзеклҽндерүдҽ катнашу тҽртибен билгелҽү турында;
- территорияне тҿзеклҽндерүне оештыру буенча җирлек (урамнарны яктырту,
территориялҽрне яшеллҽндерү, урам исемнҽре һҽм йорт саннары язылган
күрсҽткечлҽр урнаштыру, кече архитектура формаларын урнаштыру һҽм карап тоту).
3. Территориялҽрне тҿзеклҽндерү элементларын проектлау һҽм урнаштыру
шҽһҽр тҿзелеше һҽм җир законнары, махсус нормалар һҽм кагыйдҽлҽр, дҽүлҽт
стандартлары, муниципаль берҽмлекнең Генераль планы, җирдҽн файдалану һҽм
тҿзелеш кагыйдҽлҽре, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган проект документлары
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
4. Ҽлеге кагыйдҽлҽр кҿнкүреш һҽм сҽнҽгать калдыкларын җыю, чыгару, ташу,
утильлҽштерү һҽм эшкҽртү буенча мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга салмый.

2. Төп төшенчәләр
Ҽлеге кагыйдҽлҽрне гамҽлгҽ ашыру максатларында түбҽндҽге тҿшенчҽлҽр
кулланыла:
2.1. Җирле әһәмияттәге автомобиль юлы – транспорт чаралары хҽрҽкҽте
ҿчен билгелҽнгҽн һҽм автомобиль юлына бүлеп бирелгҽн полоса чиклҽрендҽ җир
кишҽрлеклҽрен үз эченҽ алган транспорт инфраструктурасы объекты һҽм аларда
урнашкан конструктив элементлар (юл полотносы, юл ҿслеге һҽм мондый
элементлар) һҽм аның технологик ҿлеше булган юл корылмалары – саклагыч юл
корылмалары, ясалма юл корылмалары, җитештерү объектлары, автомобиль
юлларын тҿзеклҽндерү элементлары;
- фасадның архитектура үзенчәлекләре - бина фасадының, ҽйлҽнҽ-тирҽ
мохитнең конструктив һҽм эстетик сыйфатларын (стиль һҽм композицион бҿтенлеген,
ритмын, үлчҽмлек һҽм пропорциональлек, визуаль кабул итүне, ачык һҽм ябык
киңлеклҽр балансын) чагылдыручы аерым характеристикалары;
фонсыз
конструкцияләр
–
конструкция
аерым
хҽрефлҽрдҽн,
билгелҽмҽлҽрдҽн, билгелҽрдҽн, декоратив элементлардан торган тышкы мҽгълүмат
чараларын эшлҽү ысулы;
- территорияне төзекләндерү – территорияне карап тоту, шулай ук
территориялҽрне тҿзеклҽндерү элементларын проектлау һҽм урнаштыру буенча
чаралар комплексы, гражданнарның яшҽү шартларын яхшырту һҽм тҽэмин итү,
территориянең санитар һҽм эстетик торышын саклау һҽм яхшыртуга юнҽлдерелгҽн.;
- ташландык транспорт чарасы – милекче тарафыннан алты ай һҽм аннан
да күбрҽк вакытка калдырылган транспорт чарасы (ишеклҽр, кузов остеклениесе
элементлары, кузовның башка элементлары, ябык ишеклҽр булмау, ишеклҽрне юу
мҿмкинлеге булмау һ. б.), шулай ук билгелҽнеше буенча файдалану мҿмкинлеге
булмау(тҿшкҽн тҽгҽрмҽчлҽр, тҽгҽрмҽчлҽр яки башка конструктив детальлҽр булмау
һ. б.), һҽм шул ук вакытта гомуми кулланылыштагы урыннарда (йорт яны
территориялҽрендҽ), транспорт чараларын саклау ҿчен билгелҽнмҽгҽн (транспорт
чараларын урнаштыру ҿчен махсус билгелҽнгҽн урыннардан тыш) һҽм транспорт
чараларын (парковкаларда, парковка урыннарында, түлҽүле автостоянкаларда,
гаражлардан яки башка биналардан, техниканы саклау ҿчен билгелҽнгҽн
биналардан тыш) урнаштыру ҿчен махсус билгелҽнгҽн урыннарда (алты ай һҽм
аннан да күбрҽк) һҽм йҿрергҽ, җҽяүлелҽрне узарга, территориялҽрне җыештырырга,
ашыгыч хезмҽтлҽр, башка махсус транспорт машиналары, подъездларга чүп җыю
машиналары, чүп контейнерларына, чүп-чар контейнерларына) махсус билгелҽнгҽн
урыннарда (алты ай һҽм аннан да күбрҽк);
- вертикаль яшелләндерү - биналар һҽм корылмаларның, шул исҽптҽн
балконнар, лоджия, галереялҽр, терҽк диварлар һ. б. фасад ҿслеклҽреннҽн, аларда
стационар һҽм мобиль яшел үсентелҽр урнаштыру ҿчен файдалану.;
- витрина – фасадның бер ҿлешен алып торучы тоташ пыяла рҽвешендҽ
пыяла проем (тҽрҽзҽ, витраж) ;
- барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектурасы – авыл җирлегенең
тышкы кыяфҽтен формалаштыручы биналар һҽм территориялҽр фасадларының
архитектура-сҽнгать һҽм шҽһҽр тҿзелеше үзенчҽлеклҽре;
- тышкы яктырту ысулы – мҽгълүмат кыры аңа җибҽрелгҽн яктылык
чыганагы белҽн яктыртылган мҽгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;
- квартал эчендәге (җирле) юл - транспорт һҽм магистраль урамнардан
җҽяүлелҽр хҽрҽкҽте ҿчен билгелҽнгҽн автомобиль юлы торак йортлар
тҿркемнҽренҽ һҽм кварталның башка урыннарына кадҽр;
- төзекләндерүне яңадан башлау – юлның бҿтен киңлегенҽ асфальт ҿслеген,
хуҗалык юлын, тротуарны сыйфатлы итеп тҿзеклҽндерүне, бордюрлы ташны кире
кайтаруны, туфракның уңдырышлы катламын торгызу, газон үлҽннҽрен чҽчү һҽм

бозылган яшел үсентелҽрне утырту белҽн газоннарны ремонтлау, реклама
конструкциялҽрен һҽм тҿзеклҽндерүнең башка элементларын торгызу кебек эшлҽр
комплексы үз эченҽ ала;
- газон - махсус сайлап алынган үлҽн орлыкларын чҽчү белҽн булдырыла
торган үлҽн катламы, ул утырту, парк корылмалары фоны һҽм ландшафт
композициясенең мҿстҽкыйль элементы булып тора, шулай ук табигый үлҽн
үсемлеге;
- мәгълүмат тапшыруның динамик ысулы – мҽгълүматны электрон
чыганаклардан һҽм таблодан файдаланып тапшыру ысулы, ул мҽгълүматны
алмаштыруны күздҽ тота;
- торак йорт - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һҽм
ҽлеге йорт урнашкан җир кишҽрлеге;
- ишегалды корылмалары – җир кишҽрлегендҽ урнашкан вакытлыча ярдҽмче
корылмалар (базлар, күгҽрчен оялары, сарайлар һ. б.);
- йорт билгеләре – аншлаг (урам, мҽйдан, проспект), номер билгесе (йорт
һҽм корпус номеры күрсҽткече), подъезд һҽм фатир номерының күрсҽткече,
объектның инвалидлар ҿчен мҿмкинлегенең халыкара символы, флагодельлҽр,
истҽлекле такталар, полигонометрик билге, янгын гидранты күрсҽткече, грунт
геодезик билгелҽре күрсҽткече, магистраль камералары һҽм суүткҽргеч челтҽре
коелары күрсҽткечлҽре, канализация күрсҽткече, җир асты газүткҽргечлҽре
корылмаларының җир асты газ үткҽргечлҽре күрсҽткече;
- бина – бердҽм күлҽмле тҿзелеш системасы (тҿзелешкҽ бер рҿхсҽт
нигезендҽ тҿзелгҽн) булган капиталь тҿзелеш объекты (ул автоном рҽвештҽ
үзгҽртеп корылырга һҽм кулланылырга мҿмкин;
- яшеллек – табигый һҽм ясалма барлыкка килгҽн агач – куак һҽм үлҽн
үсемлеклҽре, шул исҽптҽн парклар, урманнар, аеруча саклаулы табигать
территориялҽре, бульварлар, скверлар, бакчалар, газоннар, чҽчҽклҽр, шулай ук
аерым торучы агачлар һҽм куаклар);
- җир участогы – җир ҿслегенең бер ҿлеше, ул аны шҽхси билгеле бер ҽйбер
буларак билгелҽргҽ мҿмкинлек бирҽ торган характеристикаларга ия;
- җир эшләре – грунтны юып алу, җҽю, камиллҽштерелгҽн яки грунт капламын
бозу яки камиллҽштерелгҽн юллар һҽм тротуарларны урнаштыру (җҽю) белҽн бҽйле
эшлҽр;
- инженерлык коммуникацияләре -инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽрлҽре:
суүткҽргеч, канализация, җылылык, труба үткҽргечлҽр, электр линиялҽре, элемтҽ
һҽм башка инженерлык корылмалары, авыл җирлеге территориясендҽ булган яисҽ
салынучы яисҽ салына торган башка инженерлык корылмалары;
- түбә яшелләндерү – биналар һҽм корылмаларның түбҽлҽрен, аларда
архитектура-Ландшафт объектларын (газонникларны, бакчаларны, агачлар һҽм
куаклар белҽн мҽйданчыкларны һ. б. тҿзү ҿчен куллану);
- җемелдәүче ут - яктылык агымының характеристикасын(тҿс, яркость, кертү
чираты һ. б.) алмаштыруны күздҽ тоткан яктылык динамик эффект);
- тышкы яктырту - тҽүлекнең караңгы вакытында магистраль, урамнар,
мҽйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һҽм җҽяүлелҽр ҿчен
билгелҽнгҽн элементлар җыелмасы;
- барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур кыяфәтен бозу–авыл
җирлегенең барлыкка килгҽн тҿзелешенең тышкы архитектур йҿзен саклап калу
кирҽклеген исҽпкҽ алып, ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн тышкы кыяфҽткҽ яки
мондый конструкциялҽрнең тышкы кыяфҽтенҽ карата талҽплҽрне, шул исҽптҽн
тышкы кыяфҽтенҽ яки урнашу урынына карата талҽплҽрне һҽм тышкы мҽгълүмат
урнаштыру чараларының тҿренҽ карата талҽплҽрне үтҽмҽү;
- санкцияләнмәгән чүплек – юридик яки физик затлар эшчҽнлеге барышында
барлыкка килгҽн каты кҿнкүреш, зур габаритлы, тҿзелеш калдыкларын, 50 кв.
метрдан артык мҽйданда һҽм 30куб. м дан артык мҽйданда үз белдеге белҽн

ташлау (рҿхсҽтсез);
- стационар булмаган сәүдә объекты – бу сҽүдҽ объекты (павильон һҽм
киоск), күчмҽ корылмалардан тыш, җир участогы белҽн нык бҽйлҽнгҽн вакытлы
корылмадан яисҽ вакытлыча корылмадан торган, вакытлы корылмадан гыйбарҽт;
- яшелләндерү – территорияне тҿзеклҽндерү һҽм Ландшафтлы оештыру
элементы, үсемлек компонентларын актив кулланып, муниципаль берҽмлек
тирҽлеген формалаштыруны тҽэмин итҽ, шулай ук инженер ҽзерлҽүнең тҿрле
тҿрлҽре (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронлаштыру һ. б.) буенча эшлҽр
башкаруга, яшеллҽндерелгҽн территориялҽрне тҿзеклҽндерүгҽ, агачларны турыдантуры, шул исҽптҽн зур агачларны, куакларны утыртуга, үлҽнле газоннар, чҽчҽк
түтҽллҽре, альпинарийлар һҽм рокарийлар булдыруга, махсус бакчалар тҿзүгҽ һ. б.
бҽйле комплекслы процесс;
- гомуми кулланылыштагы яшелләндерелгән территорияләр – гомуми
файдаланудагы территориялҽрдҽ урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һҽм
бульварлар;
- яшелләндерелгән территорияләр - предприятие, оешма, учреждение
территориялҽре яшеллҽндерелде;
- махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр – санитар
зоналар, су саклау зоналары, зиратларны яшеллҽндерү, үсентелҽр питомниклары;
- аеруча саклана торган табигый территорияләр – җир кишҽрлеклҽре, су
ҿслеге һҽм һава киңлеклҽре, аларда аеруча табигать саклау, фҽнни, мҽдҽни,
эстетик, рекреацион һҽм сҽламҽтлҽндерү ҽһҽмияткҽ ия булган, алар җирле үзидарҽ
органнары карары белҽн тулысынча яисҽ ҿлешчҽ хуҗалык куллануыннан алынган
һҽм алар ҿчен махсус саклау режимы билгелҽнгҽн;
- җәмәгать транспортын көтү тукталышы - махсус җиһазландырылган,
җҽмҽгать транспорты тукталышлары, пассажирлар утырту һҽм тҿшерү зонасы һҽм
җҽмҽгать транспорты пассажирларының кҿтү зонасы булган мҽйданчык;
- пыялалы фасад – фасадның бҿтен яссылыгын яки аның зур ҿлешен билҽп
торган тоташ пыяладан ясалган;
- яктыртуның ачык ысулы – ысулы яктырту мҽгълүмати конструкциялҽр,
анда чыганагы света түгел, каршылыклар, аны тарату;
- бина фасадларының колористик чишелеше паспорты (фасадларның
төсле карары) – авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан аерым бина фасадының
бердҽм архитектур һҽм тҿсле чишелешен билгелҽүче һҽм аның тышкы бизҽлешенҽ
карата талҽплҽрне билгелҽүче килешенгҽн һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган
документ;
- җәяүлеләр зоналары -халыкның җҽяү йҿрү һҽм мҽдҽни-кҿнкүреш
максатларында хҽрҽкҽт итҽ торган, билгеле бер характеристикаларга ия булган
транзит хҽрҽкҽте максатларында, җирлек территориясе участоклары: тиз йҿрешле
урамнан һҽм җир ҿсте җҽмҽгать транспорты тукталышлары булу, хезмҽт күрсҽтү
объектларының югары концентрациясе, тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽренең,
рекреациялҽрнең югары булуы һ.б., җҽяүлелҽр агымының зур суммар тыгызлыгы.
Җҽяүлелҽр зоналары эспланадларда, җҽяүлелҽр урамнарында, җҽяүлелҽр
ҿлешендҽ җирлек мҽйданчыкларында формалашырга мҿмкин;
- йорт яны территориясе – күпфатирлы йорт урнашкан җир кишҽрлеге,
яшеллҽндерү һҽм тҿзеклҽндерү элементлары белҽн, ҽлеге йортка хезмҽт күрсҽтү,
эксплуатациялҽү һҽм тҿзеклҽндерү ҿчен билгелҽнгҽн һҽм күрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегендҽ урнашкан объектлар;
- тирә-юнь территорияләр - бина, корылмалар, киртҽлҽр, тҿзелеш мҽйданы,
сҽүдҽ, реклама объектларына, бирелгҽн җир кишҽрлегенең чиклҽренҽ, шулай ук
милектҽге, файдаланудагы (билҽгҽн) башка объектларга турыдан-туры якын һҽм
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тҿзеклҽндерү, җыештыру һҽм башкару буенча эшлҽрне
тиешле территория;
- тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру проекты (паспорт) -

тҿзеклҽндерү элементының тышкы кыяфҽтен һҽм урнашу урынын, аерым алганда
тышкы мҽгълүмат чараларын, һҽм аны идентификациялҽү ҿчен кирҽкле башка
мҽгълүматларны үз эченҽ алган башкарма комитетның муниципаль хокукый акты
белҽн расланган билгелҽнгҽн формадагы документ;
- территорияне санитар чистарту - билгеле бер территориядҽн җыю, каты
кҿнкүреш һҽм зур габаритлы калдыкларны чыгару һҽм утильлҽштерү
(зарарсызландыру);
- ут тартмасы
– тышкы мҽгълүмат чараларын эшлҽү ысулы, аның
барышында конструкция эчке яктылык белҽн бердҽм күлҽмдҽ яки берничҽ күлҽмле
элементлардан гыйбарҽт; махсуслаштырылган оешмалар – тҿзелгҽн муниципаль
контрактлар нигезендҽ җирлек территориясен тҿзеклҽндерү ҿлкҽсендҽ эшчҽнлекнең
махсус тҿрлҽрен гамҽлгҽ ашыручы тҿрле оештыру-хокукый формадагы юридик
затлар;
- территорияләрне карап тоту – биналарны, корылмаларны, кече
архитектура
формаларын,
киртҽлҽрне,
тҿзелеш
мҽйданчыкларын,
яшел
утыртмаларны, җир асты инженерлык коммуникациялҽрен һҽм аларның конструктив
элементларын, җир кишҽрлегендҽ урнашкан транспорт инфраструктурасы
объектларын үз вакытында ремонтлау һҽм карап тоту белҽн бҽйле чаралар
комплексы;
- җирле әһәмияттәге юлларны карап тоту - юл, юл корылмаларының,
юлларны комплекслы тҿзеклҽндерү элементларының транспорт-эксплуатация
халҽтенҽ ярдҽм итүче эшлҽр комплексы;
- тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (элмә) – оешма урнашкан урында
(яки) турыдан-туры товар сату, биналарны мҽгълүмат белҽн рҽсмилҽштерү
максатларында хезмҽтлҽр күрсҽтү урынында, кулланучыларга «Кулланучылар
хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендҽ мҽҗбүри
мҽгълүмат җиткерү ҿчен, шулай ук оешманың фирма атамасы (исеме), аның урнашу
урыны (адресы) һҽм эш режимы турында мҽгълүмат, шулай ук закон нигезендҽ
урнаштырырга тиешле яки эш ҽйлҽнешендҽ урнаштырылырга тиешле мҽгълүмат
булган мҽгълүматны үз эченҽ алган территорияне тҿзеклҽндерү элементы. «Тышкы
мҽгълүматны урнаштыру чаралары» һҽм «тышкы мҽгълүмат чарасы» тҿшенчҽлҽре
охшаш;
- суперграфика - фасадларны архитектур-сҽнгати бизҽү алымнарының (рҽсем,
орнамент, барельеф, мозаика) берсе, ул аны визуаль кабул итүне кҿчҽйтҽ.;
- тактиль - ҿслек катламы фактурасының сизелерлек үзгҽрүе белҽн каплау;
- территорияләрне җыештыру - җитештерү һҽм куллану калдыкларын, башка
чүп-чар, карны җыю, чыгару белҽн бҽйле эшчҽнлек тҿре, шулай ук халыкның экологик
һҽм санитар-эпидемиологик иминлеген тҽэмин итүгҽ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне
саклауга юнҽлтелгҽн башка чаралар;
- вәкаләтле органнар – җирлек территориясен тҿзеклҽндерү эшен оештыруны,
координациялҽүне һҽм контрольдҽ тотуны үз компетенциясе кысаларында гамҽлгҽ
ашыручы җирлек Башкарма комитетының функциональ һҽм территориаль
органнары;
- фасад - бинаның тышкы ягы (тҿп, ян, ишегалды). Бинаның тҿп фасады күзгҽ
күренеп торырлык зур зонага ия, кагыйдҽ буларак, магистраль һҽм/яки башка
урамнар ягыннан кабул итүгҽ юнҽлдерелгҽн.;
- фон конструкцияләре – хҽрефлҽр, билгелҽмҽлҽр һҽм декоратив элементлар
фон ҿслегендҽ урнашкан тышкы мҽгълүмат чараларын эшлҽү ысулы;
- фриз – горизонталь полоса рҽвешендҽге фасадның яки козырекның
декоратив элементы;
- фронтон - бинаның түбҽсе дҽрҽҗҽсеннҽн югарырак булган фасадның соңгы
кат тҽрҽзҽлҽренең яки чыгыш ясаучы элементларның ҿске тамгасыннан фасадның
ҿске тамгасына кадҽр үлчҽнҽ торган соңгы ҿлеше;
- территорияне төзекләндерү элементлары - декоратив, техник, планировка,

конструктив җайланмалар, үсемлек компонентлары, тҿрле җиһазлар һҽм бизҽлеш
тҿрлҽре, кече архитектура формалары, капиталь булмаган стационар булмаган
объектлар, тышкы реклама һҽм мҽгълүмат чаралары, тҿзеклҽндерүнең состав
ҿлешлҽре буларак кулланыла;
- юл капламын капиталь ремонтлау - юл киеме һҽм ҿслек, җир ҿслеге һҽм юл
корылмалары
тулысынча
торгызыла
торган
эшлҽр
комплексы,
тузган
конструкциялҽрне һҽм детальлҽрне алмаштыра яки аларны иң ныклы һҽм озак
вакытка алыштыра, ремонтлана торган юл ҿчен билгелҽнгҽн категория чиклҽрендҽ
хҽрҽкҽт интенсивлыгы һҽм автомобильлҽрнең тҿп йҿклҽнеше артуны исҽпкҽ алып,
юлның геометрик параметрларын күтҽрҽ, җир катламының киңлеген нигездҽ юл
буена арттыра.»;
- иҗтимагый киңлекләр - бу-муниципаль берҽмлек территориялҽре, алар
халык ҿчен даими рҽвештҽ ачык, шул исҽптҽн мҽйданнар, яр буйлары, урамнар,
җҽяүлелҽр зоналары, скверлар, парклар. Җҽмҽгать пространствосының статусы
бару ҿчен түлҽү юклыгын күздҽ тота. Иҗтимагый киңлеклҽр муниципаль берҽмлек
резидентлары һҽм кунаклары тарафыннан тҿрле максатларда, шул исҽптҽн
аралашу, ял итү, спорт белҽн шҿгыльлҽнү, гражданнар җыелышлары үткҽрү,
эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге алып бару, гамҽлдҽге законнар талҽплҽрен исҽпкҽ алып,
тҿрле максатларда файдаланыла алалар;
- йөрү - торак һҽм магистраль урамнарның машиналар йҿри торган
ҿлешлҽренҽ, борылыш мҽйданчыкларына тоташучы юл;
- төзекләндерү проекты - территорияне һҽм башка тҿзеклҽндерү
объектларын тҿзеклҽндерү буенча проект чишелешлҽрен (шул исҽптҽн чҽчҽклҽрен)
билгели торган текст һҽм график формадагы материалларны үз эченҽ алган
документлар;
- төзекләндерү объектын карап тоту - тҿзеклҽндерү объектларын, аларның
аерым элементларын тиешле техник, физик, эстетик хҽлдҽ тоту;
- шәһәр тирәлеге субъектлары - җирлек халкы, аларның берлҽшмҽлҽре,
иҗтимагый, эшлекле оешмалар, хакимият органнары һҽм социаль-икътисадый
тормышның башка субъектлары вҽкиллҽре, җирлек үсешенҽ йогынты ясый торган
һҽм катнаша торган;
- каты катлам - юл киемнҽре составындагы юл ҿслеге;
- каты коммуналь калдыклар - физик затлар куллану процессында торак
урыннарда барлыкка килҽ торган калдыклар, шулай ук шҽхси һҽм кҿнкүреш
ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү максатларында физик затлар тарафыннан аларны
торак урыннарда куллану процессында үз Куллану үзлеклҽрен югалткан товарлар.
Каты коммуналь калдыкларга шулай ук юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр
эшчҽнлеге процессында барлыкка килҽ торган һҽм физик затлар куллану
процессында торак урыннарда барлыкка килҽ торган калдыклар составы буенча
охшаш калдыклар да керҽ
- җитештерү һәм куллану калдыклары (алга таба-калдыклар) - җитештерү,
эшлҽр башкару, хезмҽтлҽр күрсҽтү процессында барлыкка килгҽн матдҽлҽр яки
предметлар, алар удаляются, удаляются яки удаляют тиешле куллану процессында,
ҽлеге Федераль закон нигезендҽ.
3. Территорияләрне төзекләндерү, карап тоту һәм җыештыру
буенча гомуми таләпләр
3.1. Җирлекнең бҿтен территориясе һҽм анда урнашкан барлык биналар
(торак йортларны да кертеп) һҽм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар)
тҿзеклҽндерелергҽ, карап тотылырга һҽм җыештырылырга тиеш.
3.2. Гомуми файдаланудагы территориялҽрне, шул исҽптҽн урамнар, юллар,
җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары, яр буе, скверлар, пляжлар, башка

объектларны карап тотуны һҽм җыюны оештыруны вҽкалҽтле орган үз вҽкалҽтлҽре
чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашыра.
3.3. Физик һҽм юридик затлар, аларның оештыру-хокукый формаларына
бҽйсез рҽвештҽ, милек хокукында, бүтҽн ҽйбер яки мҽҗбүри хокукта (алга таба - җир
кишҽрлеклҽренҽ ия булучылар) булган җир кишҽрлеген, шулай ук гамҽлдҽге
законнарда һҽм ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ каралган күлҽмдҽ биналарны, корылмаларны
мҿстҽкыйль рҽвештҽ яки махсус оешмаларны үз акчалары хисабына җҽлеп итү юлы
белҽн чистартырга тиеш.
Бина, корылма милек хокукында яки башка ҽйбер яисҽ мҽҗбүри хокукта
булган очракта, җыештырылырга тиешле территория милек хокукында яки күчемсез
милек объектына башка хокукта пропорциональ ҿлеш билгелҽнҽ.
Җир участогы территориясендҽ тҿрле затларга караган берничҽ бина,
корылма булса, территорияне карап тоту һҽм җыештыру чиклҽре яклар килешүе
белҽн билгелҽнергҽ мҿмкин. Килешү булмаганда, җыештырылырга тиешле
территория барлык милекчелҽр яки башка биналарның, корылмаларның хуҗалары
(кулланучылары) арасында тигез ҿлешлҽрдҽ билгелҽнҽ.
Физик яки юридик зат карамагында булган җир кишҽрлеге билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелмҽгҽн очракта, җир кишҽрлегенең хуҗасы булган җир
кишҽрлегенең фактта барлыкка килгҽн чиге буенча территория җыештырылырга
тиеш.
Бина, корылма милек хокукында яки башка ҽйбер яки мҽҗбүри хокукта булса,
фасадны карап тоту якларның килешүе белҽн билгелҽнергҽ мҿмкин. Килешү
булмаганда, фасадны карап тоту милек хокукында яки күчемсез милек объектына
башка хокукта пропорциональ рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.4. Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын карап тоту һҽм җыештыру
муниципаль заказны урнаштыру нҽтиҗҽлҽре буенча ҽлеге тҿр эшлҽрне үткҽрүгҽ
конкурста җиңгҽн махсус оешмалар тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
3.5. Күпфатирлы йортларның йорт яны территориялҽрен карап тоту һҽм
җыештыру күпфатирлы йортлар белҽн идарҽ итүнең бер ысулы: торак милекчелҽре
ширкҽте яки торак кооперативы яки башка махсуслаштырылган кулланучылар
кооперативы, идарҽче оешма, күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һҽм
ремонтлау эшлҽрен башкаручы затлар - ҽлеге йортта биналарның милекчелҽре
белҽн турыдан - туры идарҽ иткҽндҽ (алга таба-идарҽче оешмалар) гамҽлгҽ
ашырыла.
3.6.Шҽхси торак йортлар территориялҽрен һҽм алар янҽшҽсендҽге
территорияне карап тоту һҽм җыештыру мондый йортларның милекчелҽре
(яллаучылар) тарафыннан башкарыла.
3.7.Яшеллҽндерү һҽм тҿзеклҽндерү элементларын карап тоту:
а) бирелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ-җир кишҽрлегенең милекчелҽре яки
башка хокук иялҽре;
б) гомуми файдаланудагы яшеллҽндерелгҽн территориялҽр чиклҽрендҽвҽкалҽтле орган йҽ махсуслаштырылган оешма, ул муниципаль заказны урнаштыру
нҽтиҗҽлҽре буенча ҽлеге эшлҽрне башкаруга бҽйге отучы;
в)
чиклҽнгҽн
кулланылыштагы
яшеллҽндерелгҽн
территориялҽр
(предприятиелҽр, оешмалар, учреждениелҽр) һҽм махсус билгелҽнештҽге (санитар
зоналар, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) чиклҽрендҽ-ҽлеге
объектларның хуҗалары;
г) йорт яны территориялҽре чиклҽрендҽ-күпфатирлы йортларда торак
биналарның милекчелҽре яки идарҽче оешмалар;
д) җир ҿсте коммуникациялҽренең, шул исҽптҽн электр челтҽрлҽренең,
яктырту челтҽрлҽренең, радиониялҽрнең саклау зоналарында күрсҽтелгҽн
коммуникациялҽрнең хуҗалары;
е) җир асты коммуникациялҽренең сак зоналарында (урнаштыру рҿхсҽт
ителгҽн очракта) - ҽлеге коммуникациялҽрнең хуҗалары.

3.8.Кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын җыештыру һҽм чистарту,
урам һҽм юллардан грунт һҽм ҿслек суларын бүлеп бирү ҿчен билгелҽнгҽн, яңгыр
канализациясе коллекторларын һҽм яңгыр кабул итү коеларын чистарту аларны
эксплуатациялҽүче оешмалар тарафыннан башкарыла.
3.9.Җҽмҽгать бҽдрҽфлҽрен урнаштыру һҽм карап тоту тҽртибе гамҽлдҽге
законнар, санитар кагыйдҽлҽр һҽм нормалар нигезендҽ билгелҽнҽ. Бҽдрҽфлҽрнең
санитар һҽм техник торышы ҿчен аларның милекчелҽре, хуҗалары, арендаторлары
яки алар хезмҽт күрсҽтҽ торган махсус оешмалар җаваплы.
3.10.Тҿзеклҽндерү эшлҽрен башкаруның вакыты эшлҽрнең заказчысы
тарафыннан объектларның тиешле санитар һҽм техник торышын тҽэмин итүне
исҽпкҽ алып билгелҽнҽ.
3.11. Җирлек территориясен карап тоту һҽм җыештыру чиклҽре физик һҽм
юридик затлар тарафыннан бирелгҽн җир кишҽрлегенең чиклҽре нигезендҽ
билгелҽнҽ (җир кишҽрлеге билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелмҽгҽн булса, җир
кишҽрлеге хуҗасы булган җир кишҽрлегенең фактта барлыкка килгҽн чиге буенча).
3.12. Тҿзеклҽндерү буенча җҽмҽгать билгелҽнешендҽге территориялҽрдҽ
территориялҽрнең ачыклыгын һҽм үтҽ күренмҽлелеген тҽэмин итҽргҽ кирҽк:
территориялҽрне визуаль кабул итү ҿчен (чукраклар булмау), халыкның (аз
хҽрҽкҽтлҽнүче тҿркемнҽрне дҽ кертеп) тоткарлыксыз хҽрҽкҽт итү шартларын, тарихи
барлыкка килгҽн планлаштыру структурасын һҽм тҿзелеш масштабын яклау
алымнарын, җирлекнең ҽйлҽнҽ-тирҽ мохите белҽн тҿзеклҽндерү элементларының
стильле бердҽмлегенҽ ирешүне. Актив рҽвештҽ бару режимы булган җҽмҽгать
тҿзелеше участоклары-сҽүдҽ, мҽдҽният, сҽнгать, мҽгариф учреждениелҽре һ. б.
авыл ҽһҽмиятендҽге объектлар; алар объект территориясен бүлеп бирү белҽн
оештырыла ала, яисҽ аннан башка, бу очракта участок чиклҽрен биналар һҽм
корылмаларның тышкы контурына туры килҽ торган итеп билгелҽргҽ киңҽш ителҽ.
Иҗтимагый киңлеклҽр территориясендҽ декоратив-гамҽли сҽнгать ҽсҽрлҽрен,
декоратив су җайланмаларын урнаштыру тҽкъдим ителҽ.
3.13. Муниципаль берҽмлек территориялҽрен җыештыруны оештыруны,
норматив калдыклар җыелу күлҽме күрсҽткечлҽрен куллану нигезендҽ, аларның
җитештерүчелҽреннҽн башкарырга киңҽш ителҽ
3.14.Вҽкалҽтле орган җирлек территориясен, шул исҽптҽн гомуми
файдаланудагы территориялҽрне карап тоту һҽм җыештыру буенча эшлҽрнең
үтҽлешен контрольдҽ тота.
4. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм җир кишәрлекләрен
карап тоту буенча фасад һәм коймаларның тышкы кыяфәтенә карата
таләпләр.
4.1. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һҽм җир кишҽрлеклҽрен карап
тоту буенча гомуми талҽплҽр.
4.1.1. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һҽм җир кишҽрлеклҽрен
милекчелҽре яки башка хокук иялҽре мҿстҽкыйль рҽвештҽ йҽ махсус оешмаларны
үз акчалары хисабына җҽлеп итү юлы белҽн тоталар.
4.1.2. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һҽм җир кишҽрлеклҽрен
карап тоту үз эченҽ алар урнашкан биналарны, корылмаларны һҽм җир
кишҽрлеклҽрен тҿзеклҽндерүне ала:
а) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;
б) җир кишҽрлеген җыештыру һҽм санитар-гигиеник чистарту;
в) гражданнар, оешмалар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр эшчҽнлеге нҽтиҗҽсендҽ
барлыкка килҽ торган җитештерү һҽм куллану калдыкларын җыю һҽм чыгару;
г) җир кишҽрлегендҽ урнашкан яшеллҽндерү һҽм тҿзеклҽндерү элементларын
карап тоту һҽм карау.

4.1.3. Биналар, корылмалар фасады тҿзелеш ҿлешендҽ, декоратив бизҽклҽү
һҽм инженерлык элементларында күзгҽ күренеп тора торган җимереклҽр булырга
тиеш түгел һҽм аларның эстетик торышы сакланырга тиеш. Бинаның фасадына зыян
килү фасадның гомуми мҽйданының 1% тан артык булырга тиеш түгел.
4.1.4. Шҽхси җиһазлар һҽм тҽрҽзҽлҽр, витрина, керү урыннары,
мҽгълүмати биналарның һҽм корылмаларның фасадлары һҽм реклама
конструкциялҽре элементлары һҽм җайланмалары, гомумҽн алганда, бҿтен
бинаның фасады ҿчен эшлҽнгҽн проект нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла, ул,
гамҽлдҽге керү юлларын, витрина, мҽгълүмати элементларны һҽм биналарның
фасадларын, реклама конструкциялҽрен исҽпкҽ алып, Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура һҽм шҽһҽр
тҿзелеше бүлеге белҽн килештерелгҽн һҽм Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районы Иске Каразирек авыл җирлеге башкарма комитеты башлыгы
(җитҽкчесе) тарафыннан расланган.
Бинаның (корылманың) фасады үзгҽреше бинаның (корылманың)
фасадының килештерелгҽн проектына туры килергҽ тиеш.
Мҽгълүмати биналарның һҽм корылмаларның фасадлары һҽм реклама
конструкциялҽре элементлары һҽм җайланмалары урнаштыру түбҽндҽге
талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш:
- бина һҽм корылманың фасады чиклҽрендҽ ҿстҽмҽ элементларны һҽм
җайланмаларны урнаштыру тҽртибе;
- биналарның һҽм корылмаларның фасадлары архитектурасына ҿстҽмҽ
элементларның һҽм җайланмаларның стилистик туры килүе;
- ҿстҽмҽ элементларның тҿслҽр гармониясе һҽм саклау зонасы ҿчен
фасадның тҿсле карары булган җайланмалар урнаштыру;
- бинаның фасады һҽм корылманың ҿстҽмҽ элементлары һҽм
җайланмалары ярашуы;
- мзгълүматның визуаль укылышы һҽм аңлаешлы булуы;
- кешелҽр ҿчен куркынычсызлык;
- эксплуатация һҽм ремонт уңайлылыгы;
- югары дҽрҽҗҽдҽ сҽнгать һҽм техник үтҽлеш;
- югары декоратив һҽм эксплуатацион үзлеклҽре булган сыйфатлы, озак
вакытлы материалларны куллану.
Бина фасадына урнаштыру мҽгълүмати реклама конструкциялҽрен куллану
күпфатирлы йорттагы биналарның милекчелҽре ризалыгы белҽн яисҽ торак
урынында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алынган биналарның милекчелҽренең
ризалыгы белҽн рҿхсҽт ителҽ кодекс Россия Федерациясе, урнашкан очракта
мҽгълүмати күпфатирлы йорт фасадындагы реклама конструкциялҽрен
урнаштыру. Кызыксынган зат бинага, корылмага, бүлмҽгҽ керү юлы бер генҽ
булган очракта элмҽ такталар һҽр керү юлы янында урнаштырыла һҽм бинаның
бер тҿренҽ туры килергҽ тиеш.
4.2.Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту.
4.2.1. Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту үз эченҽ
түбҽндҽгелҽрне ала:
а) конструктив элементларны һҽм фасадларны, шул исҽптҽн керү ишеклҽрен
һҽм козырекларын, балкон һҽм лоджий коймаларын, кҽрнизлҽрне, ишек тҿбе һҽм
аерым баскычларны, тҿшү урыннарын һҽм баскыч коймаларын, витрина, декоратив
детальлҽрне һҽм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлый һҽм
тҿзеклҽндерҽ, аларны буяу һҽм буяу эшлҽрен башкару;
б) су китү юллары, су китү торбаларының һҽм сливларның тҿзек хҽлдҽ булуын
һҽм карап тотуны тҽэмин итү;
в) җҿйлҽрне, ярыкларны һҽм сайланмаларны герметизациялҽү, бизҽү һҽм
чигү; керү тҿркемнҽрен, отмосткаларны, цоколь тҽрҽзҽлҽрен һҽм подвалларга керү
юлларын торгызу, ремонтлау һҽм вакытында чистарту;

г) фасадларны, шул исҽптҽн фасадларны, аларның торышына һҽм
эксплуатациялҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, үз вакытында чистарту һҽм юдырту;
д) үз вакытында тҽрҽзҽлҽрне һҽм витриналарны, элмҽ такталар һҽм
күрсҽткечлҽр юу;
е) язулардан, рҽсемнҽрдҽн, игъланнардан, плакатлардан һҽм башка
мҽгълүмати-басма продукциядҽн, шулай ук граффитидан чистарту.
4.2.2. Биналар, корылмалар, встроенно-тҿзелгҽн торак булмаган биналарның
милекчелҽре, башка хокук иялҽре һҽм тиешле вазыйфалар йҿклҽнгҽн башка затлар
түбҽндҽгелҽргҽ бурычлы:
а) кирҽк булганда, ҽмма елына бер тапкырдан да ким түгел, фасадларны
чистартырга һҽм юарга,
б) кирҽк булган саен, тик елына ике тапкыр, язын (җылыту системаларын
сүндергҽннҽн соң) һҽм кҿзен (җылыту сезоны башланганчы) чистартырга һҽм юарга,
кагыйдҽ буларак, тҽрҽзҽлҽрне, балкон һҽм лоджиялҽрне, подъездлардагы керү
ишеклҽрен химик чаралар белҽн чистартырга һҽм юарга;
в) фасадның фактик торышын исҽпкҽ алып, 5-6 ел эчендҽ агымдагы ремонт
үткҽрергҽ, шул исҽптҽн фасадны буятырга;
г) фасадның аерым элементларын (цоколь, канат, баскыч, приямкалар, керү
ишеклҽре, капка, цоколь тҽрҽзҽлҽре, балконнар һҽм лоджийлар, су торбалары,
тҽрҽзҽ агымнары, линия ачышлары һҽм башка конструктив элементларны) хуплап
ремонтларга);
д) чыгыш ясаучы фасад конструкциялҽре җимерелү куркынычы янаган очракта
(коймалар, сеткалар урнаштыру, җимерелҽ торган элементны демонтажлау һ. б.)
саклау-кисҽтү чараларын башкарырга;
е) мондый вывеска эксплуатациялҽнмҽгҽн очракта (арендатор (субарендатор)
һ. б. очраклар) тышкы мҽгълүматны урнаштыру чарасын (элмҽ такталар) сүтҽргҽ.
4.2.3. Фасадларны эксплуатациялҽгҽндҽ түбҽндҽгелҽр рҿхсҽт ителми:
а) биналарның һҽм корылмаларның фасадлары ҿслегенҽ зыян китерү
(пычрату): су агып китү, буяу куптару, ярыклар булу, киселгҽн штукатурка, тышлау,
кирпеч кладкасына зыян китерү, тимер-бетон конструкциялҽрнең саклагыч катламын
каплау һ. б.;
б) панельара кисешүлҽрнең герметизациясен бозу;
в) штукатурка, тышлау, фасадның цоколь ҿлешендҽге буяу катламы, биналар
яки корылмаларга зыян китерү (катлау, пычрату), шул исҽптҽн тҽрҽзҽ, керү
приямкаларының конструкциясенең тҿзеклеге;
г) чыгыш ясаучы фасадларның һҽм корылмаларның: балкон, лоджий,
эркерларның, тамбурларның, карнизларның, козырькларның һ. б. зыян күрүе
(пычрату).;
д) балконнар, лоджий, парапетлар коймалары җимерелү (булмау, пычрату) һ.
б.;
е)
эксплуатациялҽү,
учреждениелҽрнең
такталарыннан,
режим
табличкаларыннан тыш вҽкалҽтле орган белҽн килештерелгҽн, учреждениенең
фасадында һҽм (яки) түбҽсендҽ, бинаның фасадында һҽм (яки) түбҽсендҽ тышкы
мҽгълүмат чараларын паспортсыз урнаштыру чараларын урнаштыру;
ж) афишаларны, игъланнар, плакатлар һҽм башка мҽгълүмати-басма
продукцияне фасадларда, тҽрҽзҽлҽрдҽ (шул исҽптҽн тҽрҽзҽ проемының эчке
ягында), пыяла ишеклҽрдҽ (шул исҽптҽн пыялалы ишекнең эчке ягыннан), биналар,
корылмалар һҽм корылмаларның эчке ягыннан) алга таба файдалану
максатларында элү һҽм җҽю;
з) күп фатирлы йорттагы биналарның, корылмаларның милекчелҽренең,
биналарның милекчелҽренең ризалыгыннан башка биналарның, корылмаларның
фасадларына граффити ясау.
4.2.4. Түбҽндҽгелҽр рҿхсҽт ителҽ:
а) подъездларга кергҽндҽ мҽгълүмати стендлар урнаштыру;

б) проект карары нигезендҽ антенна һҽм кабель системаларын, эфир
телевидениесе коллектив кабул итүне бина түбҽлҽрендҽ урнаштыру.
4.3. Йорт билгелҽре.
а) биналар, корылмалар йорт билгелҽре белҽн җиһазландырылырга тиеш;
б) аншлаглар һҽм номер билгелҽре чисталыкта һҽм тҿзек хҽлдҽ булырга
тиеш. Аншлагларның һҽм номер билгелҽренең чисталыгы һҽм тҿзеклеге ҿчен
биналарны карап тоту ҿчен җаваплы затлар җаваплы.
4.4. Керү тҿркемнҽре (тҿеннҽр).
Биналарның, корылмаларның керү тҿркемнҽрен яктырту җиһазлары, элмҽ
(козырек), ҿслеклҽрнең бҽйлҽнеше элементлары (баскычлар һ.б.), инвалидлар һҽм
халыкның аз хҽрҽкҽтлҽнүче тҿркемнҽрен (пандуслар, перила һ. б.) урнаштыру ҿчен
җайланмалар һҽм җайланмалар белҽн җиһазландырырга кирҽк.
Керү тҿркемнҽренең тышкы яктан баскычлар булган очракта, антикаль юллар
һҽм капламалар белҽн җиһазландырылуы зарур.
Пандус шумый торган ҿслеге бераз кытыршы матуриалдан эшлҽнгҽн һҽм
горизонталь канауларсыз булырга тиеш. Пандусларның койма конструкциялҽре
булмаганда, биеклеге 75 мм дан да ким булмаган бортик һҽм поручни булу күздҽ
тотыла. Бордюр пандусыннан тайпылу 1: 12 кабул ителҽ. Пандус борылганда яки
аның озынлыгы 9 м дан да ким булмаган очракта, һҽр 9 метр саен 1,5 x 1,5 м
киңлектҽге горизонталь мҽйданчыкларны күз алдында тотарга киңҽш ителҽ.
Тҿшү урыны тҽамаланган урында дренаж җайланмалары урнаштыру күздҽ
тотыла. Пандус юлының горизонталь участоклары башында һҽм ахырында
текстурасы һҽм тҿсе буенча ҽйлҽнҽ-тирҽ ҿслектҽн аерылып тора торган итеп ясарга
киңҽш ителҽ. Баскычның яки пандусның ике ягы буенча дивардан 40 мм ераклыктагы
800-920 мм түгҽрҽк яки турыпочмаклы кисештҽге поручнилар карала. Баскычларның
киңлеге 2,5 м һҽм аннан да күбрҽк булган очракта бүлү поручниелҽре каралган.
Поручняларның озынлыгы пандус яки баскычның озынлыгы һҽр яктан 0,3 м га ким
булмаган күлҽмдҽ билгелҽнҽ. Поручларның конструкциялҽре кулның металл белҽн
бҽйлҽнешен булдырмаска тиеш.
4.4.1.Керү тҿркемнҽрен проектлаганда, биналарның, корылмаларның
фасадларын яңартканда, үзгҽрткҽндҽ түбҽндҽгелҽр рҿхсҽт ителми:
а) гомуми файдаланудагы территориядҽн чыга торган фасадлардагы җирдҽн
1,2 м югарырак урнашкан подвалга һҽм цоколь катына керү юлларын урнаштыру;
б) җҽяүлелҽр хҽрҽкҽтенҽ комачаулаучы терҽк элементлар (колонналар,
стояклар һ. б.) урнаштыру;
в) бинаның барлык фасады комплекслы чишелешен исҽпкҽ алып, проект
документациясен эшлҽмичҽ ике һҽм аннан күбрҽк керү (гамҽлдҽгелҽрен исҽпкҽ
алып) урнаштыру;
г) җҽяүлелҽр зонасы зонасында җиңел конструкциялҽрдҽн (баскычлар,
пандуслар, ишек тҿбе, яшеллҽндерү) керү тҿркеме элементларының минималь
норматив киңлеге булган урам-юл челтҽре тротуарларын якын-тирҽ тротуарны 0,5 м
га урнаштыру;
д) күпфатирлы йортта биналарның милекчелҽренең ризалыгыннан башка,
керү тҿркемен урнаштыру;
е) торак урыны милекчесе ризалыгыннан башка керү тҿркемен урнаштыру
ҿчен балконнан файдалану;
ж) вҽкалҽтле орган белҽн килешмичҽ, күпфатирлы йортларда урнашкан торак
булмаган биналарның керү тҿркемнҽрен үз белдеге белҽн урнаштыру.
4.5. Түбҽ.
Биналар, корылмалар түбҽсе, су бүлү системасы элементлары, тҿтен
юлларын һҽм вентиляция системаларын каплау тҿзек хҽлдҽ булырга һҽм телҽсҽ
нинди һава шартларында йортларда яшҽүчелҽр һҽм җҽяүлелҽр ҿчен куркыныч
тудырмаска тиеш.

4.5.1. Кышкы вакытта биналарның милекчелҽре һҽм башка хокук иялҽре,
шулай ук күпфатирлы йортлар белҽн идарҽ итүче оешмалар тарафыннан түбҽлҽрне
кардан, боздан һҽм боз сҿңгелҽреннҽн вакытында чистартып тору оештырылырга
тиеш. Җҽяүлелҽр зоналарына чыга торган яклардагы түбҽлҽрне кардан чистарту
участокларны коймалап алу һҽм барлык саклык чараларын күрү белҽн һҽм
тҽүлекнең якты вакытында гына башкарылырга тиеш. Калган түбҽдҽн, шулай ук яссы
түбҽлҽрдҽн карны эчке ишегалды территориялҽренҽ ташлау зарур. Түбҽдҽн
җҽяүлелҽр юлына ташланган, җҽмҽгать транспортын кҿтү тукталышына, юл йҿрү
ҿлешенҽ кар һҽм боз кичекмҽстҽн чистартылырга тиеш.
4.5.2. Кар һҽм боз ҿемнҽре ташлаганда, боз сҿңгелҽре ташлаганда, түбҽдҽ
ремонт һҽм башка эшлҽр башкарганда агач һҽм куакларның, электр белҽн тҽэмин
итүнең һава линиялҽре, яктырту һҽм элемтҽ линиялҽре, юл билгелҽре, юл
светофорлары, юл киртҽлҽре, юл коймалары, җҽмҽгать транспортын кҿтү
павильоннары, бинаның декоратив бизҽлеше һҽм инженерлык элементлары
сакланышын тҽэмин итүче чаралар күрелергҽ тиеш.
Күрсҽтелгҽн элементларга зыян килгҽн очракта, алар түбҽне чистарткан һҽм
зыян күргҽн зат хисабына торгызылырга тиеш.
4.5.3. Биналарның, корылмаларның түбҽлҽре су бүлүгҽ ия булырга тиеш, ул
җҽяүлелҽргҽ агып тҿшҽ торган суның турыдан-туры элҽгүенҽ юл куймый. Желоба,
воронка, су агып китү юллары ҿзек булырга тиеш түгел һҽм җыелган су агымын
тулысынча агызуны күз алдында тотарга тиеш булырга тиеш . Җҽяүлелҽр зоналары
булган биналар ягыннан чыккан агым сулар җҽяүлелҽр сукмакларыннан читкҽ
китҽргҽ тиеш.
4.5.4. Рҿхсҽт ителми:
а) түбҽне (кҿрҽклҽр, беркеткечлҽр, ломнар), тҿзелеш материалларын, ремонт
калдыкларын, файдаланылмый торган механизмнарны һҽм башка предметларны
эксплуатациялҽү ҿчен билгелҽнгҽн биналарның, корылмаларның түбҽсенҽ тоту;
б) бина түбҽлҽреннҽн боз, кар һҽм чүп-чарларны агым су торбаларына
ыргыту.
4.6. Җир кишҽрлеклҽрен карап тоту.
4.6.1. Җир кишҽрлеклҽре территориялҽрен карап тоту үз эченҽ
түбҽндҽгелҽрне ала:
а) кҿн саен чүп-чардан, яфраклардан, кардан һҽм боздан (боздан) җыештыру);
б) юлларның, күперлҽрнең, урамнарның, тротуарларның, юлларның,
җҽяүлелҽр территориялҽренең бозлавыкка каршы материаллары белҽн эшкҽртү;
в) кар кҿрҽү һҽм себерү;
г) кар һҽм боз чыгару (кар-боз катнашмаларын);
д) контейнер мҽйданчыкларын, барлык тҿр калдыклар ҿчен контейнерлар, чүпчар ҿчен чүп-чар, эскҽмиялҽр, кече архитектура формаларын урнаштыру һҽм карап
тоту һ. б.;
е) чүп-чар кабул итү камераларын, контейнерлар (бункерлар) һҽм контейнер
мҽйданчыкларын җыештыру, юу һҽм дезинфекциялҽү;;
ж) яңгыр һҽм кар суларын бүлеп бирү;
з) каты кҿнкүреш, эре габаритлы һҽм башка калдыкларны җыю һҽм чыгару;
и) территорияне су сибү ҿчен тузан хасил итү һҽм һава дымлылыгын киметү;
к) яшел утыртмаларның сакланышын тҽэмин итү һҽм аларны карау;
л) коммуналь билгелҽнештҽге объектларны, инженерлык коммуникациялҽрен
(корылмаларны), юлларны, тимер юлларны, күперлҽрне, җҽяүлелҽр кичүлҽрен
тҿзүдҽн, реконструкциялҽүдҽн һҽм тҿзеклҽндерүдҽн соң, тҿзеклҽндерүдҽн соң
бозылган тҿзеклҽндерү элементларын торгызу, реставрация, археология һҽм башка
җир эшлҽрен башкару.;
м) гамҽлдҽге дҽүлҽт стандартлары талҽплҽренҽ туры китереп карау һҽм
яңгыр кабул итү коеларын (яңгыр сулары канализациясе), җир асты
коммуникациялҽре коеларын (корылмаларын) карап тоту;

н) җир кишҽрлеклҽре киртҽлҽрен карап тоту, шул исҽптҽн җимерелгҽн
(сүтелгҽн) биналар, корылмалар коймаларын урнаштыру һҽм карап тоту, алар
территориягҽ чит затлар үтеп керү һҽм (яки) рҿхсҽтсез урыннарда калдыкларны
урнаштыру мҿмкинлеге бирҽ торган, шулай ук аларны пычрактан, кардан һҽм
мҽгълүмати-басма продукциядҽн вакытында чистартуны тҽэмин итү;
о) язгы җҽйге чорда Наратлык балтырганын юк итү.
4.6.2. Файдаланылмый һҽм үзлҽштерелми торган территориялҽрне, шулай ук
корылмаларны сүткҽннҽн соң территориялҽрне озак вакыт дҽвамында (бер елдан
артык) җыештыру һҽм карап тоту бурычы аларның хуҗаларына йҿклҽнҽ.
5. Юлларны карап тоту буенча таләпләр.
Юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нҽтиҗҽлҽре буенча
ҽлеге эш тҿрлҽрен уздыруга бҽйге откан махсус оешмалар башкара.
5.1. Юл территориялҽрен карап тоту үз эченҽ түбҽндҽгелҽрне ала:
а) юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендҽге
юлларны ремонтлау;
б) тротуарлардан (җҽяүлелҽр зоналарыннан, юллардан) һҽм юлларның йҿрү
ҿлешеннҽн, ясалма юл корылмаларыннан пычрак, чүп-чар, кар һҽм боз (боз)
җыештыру;
в) юл катламнарын юу һҽм су сиптерү;
г) газон һҽм яшел үсентелҽрне карап тоту;
д) тышкы яктырту баганаларын һҽм җҽмҽгать һҽм тимер юл транспортының
контакт челтҽрен ремонтлау;
е) кече архитектура формаларын тҿзеклҽндерү һҽм буяу;
ж) ясалма юл корылмалары составына керүче күзҽтү һҽм яңгыр кабул итү
коеларын, тау канауларын һҽм ачык лотокларны урнаштыру, ремонтлау һҽм
чистарту;
з) коймаларны, киртҽлҽрне, турникетларны, кече архитектура формаларын
урнаштыру, ремонтлау һҽм ел саен буяу.
Юл катламнарын саклау максатларында түбҽндҽгелҽр рҿхсҽт ителми:
а) волок белҽн йҿк ташу;
б) рельслар, бүрҽнҽлҽр, тимер балкалар, торбалар, кирпеч урамнарында тҿяүбушату эшлҽре вакытында башка авыр ҽйберлҽр ташлау һҽм аларны туплау;
в) тҿзелеш материалларын һҽм тҿзелеш калдыкларын машиналар йҿрү
ҿлешендҽ һҽм тротуарларда ташлау һҽм (яки) туплау.
5.2. Юлларны тҿзеклҽндерүнең аерым элементларына талҽплҽр:
а) җҽяүлелҽр ҿчен юнҽлдерүче тимер коймалар һҽм тротуар баганаларны
сезонлы буяу кышкы сезон тҽмамланганнан соң, тҿзеклҽндерү айлыгы чорында
башкарыла. Буяр алдыннан коймалар ремонтланырга, пычрактан чистартылырга,
юылган һҽм тҿятелгҽн булырга тиеш;
б) барлык юл тамгасы заказчы тарафыннан билгелҽнгҽн чират вакытында һҽм
тҽртиптҽ юл тамгасы тҿшерү ҿчен расланган паспортлар (схемалар) нигезендҽ
үтҽлергҽ тиеш;
в) юлларның юл тамгасы талҽп ителҽ торган тҿс - һҽм ут-техник
характеристикаларын, тоташтыру коэффициентын, эксплуатациянең бҿтен чоры
дҽвамында мҽйдан буенча саклануны тҽэмин итҽргҽ тиеш;
г) конструкциялҽр һҽм юл билгелҽрен беркетү системалары күз күреме һҽм
монтажлау мҿмкинлеклҽренҽ карап сайлап алына;
д) юл билгелҽре тҿзек хҽлдҽ булырга, вакытында чистартылырга һҽм
юылырга тиеш. Вакытлыча билгелҽнгҽн юл билгелҽре аларны урнаштыру
зарурлыгына китергҽн сҽбҽплҽрне бетергҽннҽн соң бер тҽүлек эчендҽ тҿшерелҽ;
е) визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт һҽм җҽяүлелҽр
хҽрҽкҽте
юнҽлешлҽре
күрсҽткечлҽре,
җирлекнең
планлаштыру-структур

элементлары күрсҽткечлҽре юлларда һҽм транспорт чишелешлҽрендҽ аларга
хҽрҽкҽт юнҽлешен күрсҽтү ҿчен билгелҽнҽ.
6. Шәхси торак йортларны карап тоту һәм территорияне төзекләндерү
буенча таләпләр.
6.1. Шҽхси торак йортларның милекчелҽре (яки) яллаучылар (алга таба-торак
йортларның хуҗалары), ҽгҽр законда яки килешүдҽ башкасы каралмаган булса,
бурычлы:
а) торак йортларның, коймаларның (коймаларның), шулай ук йорт
чиклҽрендҽге башка корылмаларның фасадларының тиешле торышын тҽэмин
итҽргҽ, аларны вакытында ремонтларга һҽм буяуга тотарга, аларны үз вакытында
ремонтларга һҽм буяп тотарга;
б) торак йортта номер билгесе булырга һҽм аны тҿзек хҽлдҽ тотарга;
в) йорт территориясен, шулай ук йорт яны территориясен тҽртиптҽ тоту;
г) йорт чиклҽрендҽ яшел үсентелҽрне тҽртиптҽ тотарга, куак һҽм агачларны
санитар кисҽргҽ, газүткҽргечлҽрнең сак зонасында, кабельле һҽм һава электр
тапшыру линиялҽрендҽ һҽм башка инженерлык челтҽрлҽрендҽ агачлар утыртмаска;
д) су агып китүче торбаларны һҽм канауларны чистартырга, язгы чорда агым
сулары агып китүне тҽэмин итҽргҽ;
е) бирелгҽн җир участогы чиклҽрендҽ, үзҽклҽштерелгҽн канализация
булмаганда, санитария нормалары нигезендҽ, җирле канализацияне, юдырту
чокырын, бҽдрҽфне җиһазландырырга, аларны даими рҽвештҽ чистартып,
дезинфекциялҽп торырга.;
ж) махсус мҽйданчыкларда урнаштырылган каты һҽм эре габаритлы
калдыкларны контейнерларга урнаштырырга;
з) билгелҽнгҽн тҽртип нигезендҽ каты кҿнкүреш һҽм зур габаритлы
калдыкларны үз вакытында җыеп чыгаруны тҽэмин итҽргҽ;
и) йорт янындагы территориядҽ үлҽн чабу.
6.2. Шҽхси торак тҿзелеше территориясендҽ түбҽндҽгелҽр рҿхсҽт ителми:
а) йорт яны чиклҽрендҽ киртҽлҽр урнаштырырга;
б) йорт яны территориялҽрендҽ һҽм алар янҽшҽсендҽге территориялҽрдҽ
яфракларны, телҽсҽ нинди тҿр калдыкларны һҽм чүп-чарны яндыру;
в) күмер, тара, утын, эре габаритлы калдыкларны, тҿзелеш материалларын,
йорт яны территориясендҽ саклау;
г) транспорт чараларын йорт яны территориясеннҽн читтҽ юу;
д) ишегалды корылмалары тҿзергҽ, йорт яны территориясеннҽн чокырларны
тҿзеклҽндерергҽ;
е) ҽлеге территориянең урам юлларында махсус транспорт һҽм урып-җыю
техникасыннан файдалану мҿмкинлеген кыенлаштыра торган яисҽ аңа
комачаулаучы киртҽлҽрне урнаштырырга;
ж) территорияне тҿзеклҽндерү элементларын җимерергҽ һҽм бозарга,
сулыкларны чүплҽргҽ;
з) бирелгҽн җир кишҽрлеклҽренең чиклҽре һҽм (яки) киртҽлҽре чиклҽреннҽн
читтҽ табылган, тҿзек булмаган яки файдаланылмый торган транспорт чарасын
саклау, урнаштыру һҽм саклау;
и) тирҽ-юньне телҽсҽ нинди калдыклар белҽн чүплҽү;
к) сыек юдыргычлар, сыек чистарткычлар, җитештерү һҽм куллану
калдыкларын машиналар йҿрү ҿлешлҽренҽ чыгару җайланмаларын урнаштырырга.
л) җир участогы хуҗасы тарафыннан хуҗалык корылмаларын тҿзүне гамҽлгҽ
ашырган очракта, җирле үзидарҽ органнары тарафыннан бирелгҽн рҿхсҽт нигезендҽ
якын-тирҽ территориядҽ тҿзелеш материалларын вакытлыча (6 айга кадҽр) саклау
рҿхсҽт ителҽ. Шул ук вакытта автотранспортның йҿрүе тҽэмин ителергҽ тиеш.

а) кар этҽргҽ, чүп-чар, шлак ташларга, кҿнкүреш калдыкларын йорт
территориясенҽ агызырга;
н) ишегаллары һҽм алар янҽшҽсендҽге территориядҽн чистартылган кар һҽм
бозны юллар һҽм юлларның машиналар йҿрү ҿлешенҽ чыгарырга яисҽ хҽрҽкҽт
итҽргҽ;
в) йорт яны территориясен телҽсҽ нинди калдыклар белҽн чүплҽргҽ,
җитештерү һҽм куллану калдыкларын урам юлларына (шул исҽптҽн су бүлү
лотоклары, канаулар, ябык челтҽрлҽр һҽм хуҗалык-канализация коелары)
чыгарырга.
п) йорт территориясе артында комплектланган (тҿзек булмаган) транспорт
чарасын сакларга.
7. Тышкы яктырту объектларын (чараларын)
карап тоту буенча таләпләр.
Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терҽклҽр,
чыбыклар, кабельлҽр, туклану чыганаклары (шул исҽптҽн җыюлар, туклану
пунктлары, идарҽ тартмалары) керҽ.
7.1. Урамнар, юллар, җҽяүлелҽр тротуарлары, торак кварталлар, ишегаллары,
предприятие, учреждение, оешма территориялҽре тҽүлекнең караңгы вакытында
яктыртылырга тиеш.
7.2. Биналарның һҽм корылмаларның милекчелҽре, милек рҽвешлҽренҽ
карамастан, биналарның һҽм корылмаларның архитектур-сҽнгати яктыртылышы
булуын һҽм эшлҽвен проектлар нигезендҽ тҽэмин итҽргҽ тиеш.
7.3. Тҿп мҽйданнарда, магистральлҽрдҽ һҽм урамнарда, транспорт
тоннельлҽрендҽ функциясез яктырткычлар саны 3% тан артмаска тиеш, башка
территориялҽрдҽ (урамнар, ишегалды территориялҽре) - 5% тан, җир асты
җҽяүлелҽр кичүендҽ - 10% тан кҿндезге һҽм кичке режимнарда (10% ка
яктырткычлар кертелмҽгҽн).
7.4. Сафтан чыккан терекҿмешле газ разрядлы лампалар бу максатлар ҿчен
махсус билгелҽнгҽн биналарда сакланырга һҽм утильлҽштерү ҿчен махсус
предприятиелҽргҽ чыгарылырга тиеш. Ҽлеге тҿр лампаларны чүплеклҽргҽ, чүп
эшкҽртү заводларына чыгарырга ярамый.
7.5. Металл терҽклҽр, кронштейннар һҽм тышкы яктырту җайланмаларының
башка элементлары чисталыкта булырга, крена, коррозия учакларына ия булмаска
һҽм кирҽк булган саен милекчелҽр (хуҗалары, кулланучылар) белҽн буялырга, ҽмма
ҿч елга бер тапкырдан да ким булмаска тиеш, һҽм тҿзҽтү хҽлендҽ булырга тиеш.
7.6. Тышкы яктыртуның бердҽм системасына тоташтырылган урам һҽм йорт
яны утларын карап тоту һҽм ремонтлау эшен вҽкалҽтле орган яисҽ
махсуслаштырылган оешма башкара, ул муниципаль заказны урнаштыру
нҽтиҗҽлҽре буенча ҽлеге тҿр эшлҽрне башкаруга бҽйге ота. Торак йортларның
кереш бүлү җайланмаларына тоташтырылган йорт яны утларын карап тоту һҽм
ремонтлау эшлҽрен идарҽче оешмалар башкара.
7.7. Тышкы яктырту баганалары, саклагыч, бүлү киртҽлҽре, юл корылмалары
һҽм юл җиһазлары элементлары буялырга, язулардан һҽм телҽсҽ нинди
мҽгълүмати-басма продукциядҽн чистартылырга, тҿзек хҽлдҽ һҽм чисталыкта
булырга тиеш.
7.8. Тышкы яктырту баганаларын алыштырганда, күрсҽтелгҽн конструкциялҽр
ҿч тҽүлек эчендҽ сүтеп алынырга һҽм челтҽр хуҗалары тарафыннан чыгарылган
булырга тиеш. Тышкы яктырту баганаларын чыгару юллардагы терҽк хуҗасы
тарафыннан кичекмҽстҽн башкарыла, калган территориялҽрдҽ - мондый кирҽклек
ачыкланган мизгелдҽн (демонтаж) бер тҽүлек эчендҽ башкарыла.

7.9. Ут баганаларында урнаштырылган барлык элементларның һҽм
объектларның тҿзек һҽм куркынычсыз торышы һҽм тышкы кыяфҽте ҿчен ҽлеге
терҽклҽрнең милекчесе (хуҗасы) җаваплы.
7.10. Үткҽргечлҽрнең текҽ ярлары, терҽк, изоляторлар булган очракта тышкы
яктырту җайланмаларыннан файдалану рҿхсҽт ителми. Тышкы яктырту
җайланмалары эшендҽ электр чыбыкларын ҿзү яки терҽклҽрне зарарлау белҽн
бҽйле җитешсезлеклҽрне ачыклаганнан соң кичекмҽстҽн бетерергҽ кирҽк.
7.11. Чыбыкларны һҽм кабельлҽрне челтҽрлҽргҽ һҽм тышкы яктырту
җайланмаларына үз белдегең белҽн тоташтыру һҽм тоташтыру рҿхсҽт ителми.
7.12. Тышкы яктырту объектлары яки тышкы яктырту чаралары белҽн
җиһазландырылган объектларның милекчелҽре (хуҗалары), шулай ук тышкы
яктырту объектларына (чараларына) хезмҽт күрсҽтүче оешмалар түбҽндҽгелҽргҽ
бурычлы:
а) урамнарны, юлларны тиешенчҽ яктыртуны, терҽклҽр һҽм яктырткычларның,
яктырту җайланмаларының сыйфатын күзҽтеп торырга, бозылган яки зыян күргҽн
очракта үз вакытында ремонт ясарга;
б) билгелҽнгҽн тҽртип нигезендҽ утны кабызуны һҽм сүндерүне күзҽтеп
торырга;
в) тышкы яктыртуны урнаштыру, тоту, урнаштыру һҽм эксплуатациялҽү
кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ;
г) тышкы яктырту фонарьларын үз вакытында алыштырырга;
д) урам яктырту баганаларын игъланнардан чистартырга.
7.13. Тротуарларда урнашкан мачталар һҽм тышкы яктырту баганалары һҽм
җҽмҽгать транспортының контакт челтҽре тирҽсен җыештырган ҿчен җаваплылык
тротуарларны җыештырган ҿчен җаваплы затларга йҿклҽнҽ.
7.14. Трансформатор һҽм бүлү подстанциялҽренҽ, автомат режимда (хезмҽт
күрсҽтүче персоналдан башка) эшлҽүче башка инженерлык корылмаларына якынтирҽ территориялҽрне җыештыру ҿчен җаваплылык ҽлеге объект хуҗаларына
йҿклҽнҽ.
8. Кече архитектура формаларын һәм стационар булмаган объектларны
карап тоту буенча таләпләр.
8.1. Кече архитектура формалары.
Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив бизҽү элементлары,
мобиль һҽм вертикаль яшеллҽндерү җайланмалары, су җайланмалары, муниципаль
җиһазлар, авыл җирлеге территориясендҽ коммуналь-кҿнкүреш һҽм техник
җайланмалар керҽ.
8.1.1. Кече архитектура рҽвешлҽрен карап тоту бирелгҽн җир кишҽрлеклҽре
чиклҽрендҽ, гомуми файдаланудагы территориялҽрдҽ җир кишҽрлеклҽре хокукына
ия булучылар тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла - муниципаль заказны урнаштыру
нҽтиҗҽлҽре буенча ҽлеге тҿр эшлҽрне башкаруга конкурс откан оешма белҽн
килешү нигезендҽ вҽкалҽтле орган тарафыннан тҽэмин ителҽ.
Урамдагы техник җиһазларга таксофоннар каплау, почта тартмалары, су сату
буенча автоматлар, сҽүдҽ палаткалары, инженер җиһазлары элементлары (инвалид
коляскалар ҿчен күтҽртү мҽйданчыклары, карау люклары, телефон элемтҽсе
шкафлары) керҽ.
8.1.2. Кече архитектура формалары хуҗалары түбҽндҽгелҽргҽ бурычлы:
а) кече архитектура формалары торышы чисталыкта һҽм тҿзек булырга тиеш;
б) язгы чорда кече архитектура формаларын план буенча тикшерү, аларны
иске буяудан, тутыктан чистарту, юдырту, буяу, шулай ук ватылган элементларны
алыштыру;
в) кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук аларга кардан һҽм
боздан кардан чистарту;

г) балалар, спорт, хуҗалык мҽйданчыкларының һҽм ял мҽйданчыкларының
конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һҽм куркынычсызлыгы
талҽплҽренҽ туры килүен күзҽтеп торырга;
8.1.3. Рҿхсҽт ителми:
а) кече архитектура формаларын тиешенчҽ файдаланмаска (балалар ҿчен уен
мҽйданчыкларында ҿлкҽннҽр ял итү, спорт мҽйданчыкларында кием киптерү һ. б.
лар);
б) кече архитектура формаларында телҽсҽ нинди мҽгълүмати-басма
продукцияне элҽргҽ һҽм ябыштырырга;
в) кече архитектура формаларын һҽм аларның конструктив элементларын,
урам техник җиһазларын ватарга, җимерергҽ, сүтҽргҽ;
8.2. Стационар булмаган объектларны карап тоту
Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны
муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ урнаштыру схемасы буенча
гамҽлгҽ ашырыла. Җир кишҽрлеген арендалау килешүе вакыты чыккач, стационар
булмаган объект арендатор тарафыннан сүтелергҽ, ҽ җир участогы азат ителгҽн һҽм
беренчел халҽткҽ китерелгҽн булырга тиеш.
8.2.1. Стационар булмаган объектларның милекчелҽре булган юридик һҽм
физик затлар түбҽндҽгелҽргҽ бурычлы:
а) ремонт һҽм буяу эшлҽрен башкарырга. Ремонт тышкы кыяфҽтне һҽм проект
документлары белҽн билгелҽнгҽн тҿслҽр чишелешен исҽпкҽ алып башкарылырга
тиеш;
б) якын-тирҽ территориядҽ яшел үсентелҽр, газоннар, бордюр ташлары, кече
архитектура формалары (алар булганда) сакланышын күзҽтеп торырга, ҽлеге
кагыйдҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн талҽплҽр нигезендҽ ҽлеге территорияне карап тотарга;
в) стационар булмаган объектлар янында урналар урнаштырырга,
чүплеклҽрне кҿн дҽвамында калдыклардан, кирҽк булган саен, ҽмма тҽүлегенҽ
кимендҽ бер тапкыр чистартырга, чүплеклҽрне елына кимендҽ бер тапкыр буярга.
8.2.2. Рҿхсҽт ителми:
а) стационар булмаган объектларга, козырекларга, навесларга һҽм
проектларда каралмаган башка конструкциялҽр корырга;
б) стационар булмаган объектлар янында сҽүдҽ-суыткыч җиһазларын куярга;
в) стационар булмаган объектлар янында һҽм аларның түбҽлҽрендҽ таралар,
товарлар, детальлҽр, кҿнкүреш һҽм җитештерү характерындагы башка ҽйберлҽрне
сакларга, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатлары ҿчен
кулланырга;
г)стационар булмаган объектлар арасында янгын куркынычы тудыручы
ҽйберлҽр, җиһазлар белҽн каплау.
9. Төзелеш эшләре җитештерү урыннарын карап тоту буенча таләпләр.
Тҿзелеш мҽйданчыкларын карап тоту, тҿзеклҽндерү эшлҽре тҽмамланганнан
соң, ремонт, тҿзелеш һҽм башка тҿр эшлҽрне торгызу тҿзүчегҽ йҿклҽнҽ. Эшлҽр
алып барылмый торган тҿзелеш объектлары тҿзелеш челтҽрлҽре белҽн ябылырга
тиеш.
9.1. Тҿзелеш, ремонт һҽм башка тҿр эшлҽр башланыр алдыннан, шулай ук
тҿзелеш, ремонт һҽм башка тҿр эшлҽрне башкару чорында түбҽндҽге эшлҽрне
башкарырга кирҽк:
а)тҿзелеш мҽйданы территориясенең бҿтен периметры буенча башкарма
комитетның хокукый актлары талҽплҽренҽ туры китереп типлаштырылган койма
урнаштырырга;
б) тҿзелеш мҽйданчыгы коймаларының гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын,
ышанычлылыгын, эксплуатацион куркынычсызлыгын тҽэмин итҽргҽ;

в) тҿзелеш мҽйданчыгы коймаларының тиешле техник торышын, аның
чисталыгын күзҽтеп торырга, вакытында пычрактан, кардан, боздан, мҽгълүматибасма продукциядҽн һҽм граффитидан арындырырга;
г) тҿзелеш мҽйданы территориясенҽ кергҽндҽ, гамҽлдҽге тҿзелеш нормалары
һҽм кагыйдҽлҽре талҽплҽренҽ җавап бирүче тҿзелеш объектының мҽгълүмати
щитын урнаштырырга һҽм аны тиешле хҽлдҽ тотарга;
д) тҿзелеш мҽйданчыгы периметры буенча тышкы яктыртуны тҽэмин итҽргҽ;
е) тҿзелеш мҽйданына керү юллары, мҽйдан эчендҽге юллар һҽм урамнарның
(юлларның) йҿрү ҿлешенҽ пычрак һҽм чүп-чар чыгармый торган чыгу урыннарында
транспорт чараларының кҿпчҽклҽрен чистарту яки юдыру пунктларын
җиһазландырырга;
ж) тҿзелеш мҽйданчыгы территориясендҽ каты кҿнкүреш, эре габаритлы һҽм
тҿзелеш калдыкларын җыю ҿчен контейнерлар һҽм (яки) бункерлар булуны тҽэмин
итҽргҽ;
з) тҿзелеш мҽйданыннан каты кҿнкүреш, эре габаритлы һҽм тҿзелеш
калдыкларын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ чыгаруны оештыруны тҽэмин итҽргҽ;
и) тҿзелеш мҽйданыннан чистартылган һҽм калдыклар булмаган карны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерелгҽн махсус билгелҽнгҽн урыннарга чыгаруны
тҽэмин итҽргҽ;
к) эшлҽр башкарганда гамҽлдҽге җир асты инженерлык коммуникациялҽрен,
тышкы яктырту челтҽрлҽрен, яшел үсентелҽрне һҽм кече архитектура формаларын
саклауны тҽэмин итҽргҽ.
л) тҿзелеш материаллары, җиһазлар, автотранспорт һҽм күчмҽ механизмнар,
ярдҽмче бүлмҽлҽр, эшчелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽрне вакытлыча урнаштыру ҿчен
кҿнкүреш вагончыклары, тҿзелеш калдыкларының транспорт партиялҽрен
вакытлыча саклау һҽм туплау урыннары тҿзелешне оештыру проекты нигезендҽ
тҿзелеш мҽйданчыклары чиклҽрендҽ урнаштырыла.
9.2. Рҿхсҽт ителми:
а) башкарма комитетның тиешле рҿхсҽтеннҽн (күрсҽтмҽлҽреннҽн) башка
юлларның һҽм тротуарларның машиналар йҿрү ҿлешен тарайту яки ябу;
б) чүп-чарны яндырырга һҽм тҿзелеш калдыклары утильлҽштерергҽ.
10. Җирләү урыннарын карап тоту буенча таләпләр.
Җирлҽү урыннарын этик, санитар һҽм экологик талҽплҽр нигезендҽ карап тоту
федераль законнар һҽм муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн җирлҽү
урыннарын карап тоту кагыйдҽлҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
10.1.Җирлҽү урыннарын карап тотуга карата талҽплҽр:
а) зиратлардагы җҽмҽгать бҽдрҽфлҽре чиста һҽм тҿзек хҽлдҽ булырга тиеш.
Җҽмҽгать бҽдрҽфлҽре территориялҽрендҽ урналар чистартылган булырга тиеш;
б) зират территориясендҽ калдыклар ҿчен контейнерлар һҽм чүплеклҽр
чистартылырга тиеш.
в) ауган һҽм авария хҽлендҽ булган агач утыртмалары булу рҿхсҽт ителми.
Авария хҽлендҽге агач үсентелҽре ачыкланган мизгелдҽн бер тҽүлек эчендҽ
сүтелергҽ тиеш;
10.2. Кышкы чорда җирлҽү урыннарын карап тоту үзенчҽлеклҽре:
а) зиратларның үзҽк юллары, керү юллары киңҽйтелергҽ һҽм кардан
чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаган килеш тигез кар ҿеме булу рҿхсҽт
ителҽ;
б) беренче чиратта үзҽк һҽм керү юлларыннан кар, боз кисҽклҽрен чыгарырга,
кар-боз катламнарын юк итҽргҽ кирҽк;
в) юллардан чистартылган кар һҽм бозны каберлҽргҽ, газоннарга, куакларга
туплау рҿхсҽт ителми.
10.3. Кышкы чорда җирлҽү урыннарын карап тоту үзенчҽлеклҽре:

а) үзҽк юллар, керү юллары, тротуарлар, каберлҽр арасындагы юллар һҽм
җирлҽү урыннарында башка гомуми кулланылыштагы территориялҽр тҿрле
пычратулардан чистартылырга тиеш;
б) яшел үсентелҽрне санитар кисү, агач-куак үсемлеклҽрен чүп-чардан
арындыру чаралары ел саен башкарылырга тиеш.
в) күмелгҽн урынны, кабер ҿстендҽге корылманы (крестлар, һҽйкҽллҽр,
плитҽлҽр, склеплар һ.б.) карау, чҽчҽклҽр һҽм декоратив куаклар утырту эшлҽре
тормыш иптҽше (ире, хатыны), туганнары, вафат булган затның законлы вҽкиле яки
мҽҗбүри санитар талҽплҽрне үтҽп башка зат тарафыннан башкарыла.
11. Җирлек территориясен бәйрәмчә бизәү.
11.1. Авыл җирлеге территориясен бҽйрҽм һҽм тематик бизҽү бҽйрҽм
кҿннҽрендҽ һҽм чаралар исемлеге буенча башкарыла:
1. Яңа ел каникуллары (1, 2, 3, 4, 5, 6 8 гыйнвар)
2. Җиңү кҿне (9 май)
3. Россия Кҿне (12 июнь)
4. Хҽтер һҽм кайгы кҿне (22 июнь)
5. Татарстан Республикасы кҿне (30 август)
6. Белем кҿне (1 сентябрь)
Биналарны, корылмаларны бизҽү җирлек территориясен бҽйрҽмчҽ бизҽү
концепциясе кысаларында аларның хуҗалары яки арендаторлары тарафыннан
башкарыла.
11.2. Бҽйрҽм бизҽлеше милли флагларны, лозунгларны, гирляндаларны,
панноларны элү, декоратив элементлар һҽм композициялҽр, киоск стендларын,
трибуналарны, эстрадаларны урнаштыру, шулай ук бҽйрҽм иллюминациясе
урнаштыруны күздҽ тота.
11.3. Объектларны бҽйрҽм һҽм тематик бизҽүнең ҽзерлеге бҽйрҽм датасына 5
кҿн кала, яңа елга – 20 декабрьгҽ кадҽр билгелҽнҽ.
11.4. Россия Федерациясе Дҽүлҽт флагын, Татарстан Республикасы флагын,
Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре флагларын бҽйрҽм
бизҽлешендҽ һҽм башка чараларда куллану 2000 елның 25 декабрендҽге «Россия
Федерациясе Дҽүлҽт флагы турында» 1-ФЗ санлы Федераль конституцион Законы,
1999 елның 14 июлендҽге«Татарстан Республикасының дҽүлҽт символлары
турында»гы 2284 санлы Татарстан Республикасы Законы, Муниципаль хокукый
актларда каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
11.5. Бҽйрҽм бизҽлеше элементларын ҽзерлҽгҽндҽ һҽм урнаштырганда юл
хҽрҽкҽтен җайга салуның техник чараларын тҿшерергҽ, җимерергҽ һҽм
начарайтырга рҿхсҽт ителми.

12. Җирлек территориясен җыештыру тәртибе, шул исәптән төзекләндерү
эшләре исемлеге һәм аларны вакыт-вакыт башкару тәртибе. Җирлек
территориясен җыештыру һәм карап тотуга карата гомуми таләпләр.
12.1. Авыл җирлеге территориясен җыештыру һҽм карап тоту эшлҽре алып
барыла:
а) җҽйге чорда-15 апрельдҽн 14 октябрьгҽ кадҽр;
б) кышкы чорда-15 октябрьдҽн 14 апрельгҽ кадҽр.

Күрсҽтелгҽн вакыт аралыгында, һава шартларына карап, «Иске Каразирек
авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты тарафыннан тҿзҽтмҽлҽр
кертелергҽ мҿмкин.
12.2. Җирлек территориясен җыештыру эшлҽре түбҽндҽге юллар белҽн
башкарыла:
а) җирлек территориясен карап тоту, җыештыру буенча системалы эшлҽр;
б) «Иске Каразирек авыл җирлеге»муниципаль берҽмлеге Башкарма
комитетының хокукый актлары нигезендҽ бердҽм массакүлҽм чаралар (ҿмҽлҽр)
үткҽрү.
12.3. Авыл җирлеге территориясен җҽйге чорда чистарту, су сибү, себерү,
җирлекне карап тоту буенча башка эшлҽрне башкару юлы белҽн җирлек
территориясенең пычрануын һҽм тузанлануын киметү максаты белҽн башкарыла
һҽм үз эченҽ түбҽндҽгелҽрне ала:
а) барлык территориялҽрдҽн чүп җыю;
б) ел саен, 1 июньгҽ кадҽр, кече архитектура формаларын, бакча һҽм урам
җиһазларын, чүплеклҽрне, спорт һҽм балалар мҽйданчыкларын, коймаларны,
бордюрларны буяу;
в) гомуми файдаланудагы территориялҽрдҽ, чиклҽнгҽн территориялҽрдҽн һҽм
махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерелгҽн территориялҽрдҽн тыш, үлҽнне (үлҽн
биеклеге 15 см дан артык булганда) вакытында чабу һҽм тҽүлек дҽвамында
чабылган үлҽнне җыештыру.
12.3.1. Яз-җҽй айларында физик һҽм юридик затлар (шҽхси эшмҽкҽрлҽр) үз
милкендҽ булган җир кишҽрлеклҽрендҽ Наратлык балтырганын юк итҽргҽ тиеш.
12.4. Гомуми файдалану территориясен кышкы чорда җыештыру үз эченҽ
түбҽндҽгелҽрне ала:
а) юл катламнарын һҽм тротуарларны кардан, боздан һҽм чүп-чардан
чистарту;
б) тайгак юл яки бозлавык барлыкка килгҽндҽ - җҽяүлелҽр зоналары,
баскычларны ком белҽн сибү, юл катламнарын бозлавыкка каршы материал белҽн
эшкҽртү;
в) язгы чорда-карның кҿпшҽклҽнүе һҽм кар суларын чыгаруны оештыру.
Авыл җирлеге территориясендҽ башкарыла торган урып-җыю эшлҽренең
технологиясе һҽм режимнары һава шартларына карамастан, транспорт
чараларының һҽм җҽяүлелҽрнең тоткарлыксыз хҽрҽкҽтен тҽэмин итҽргҽ тиеш.
12.5. Җирлек территориясендҽ рҿхсҽт ителми:
а) урамнарда, мҽйданнарда, яшел үсентелҽр булган участокларда,
скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һҽм башка гомуми файдаланудагы
территориялҽрдҽ чүплҽргҽ;
б) гамҽлдҽге законнар нигезендҽ бүлеп бирелгҽн җирлҽү урыннарыннан тыш
гомуми файдалану территориялҽрендҽ мемориаль кабер корылмалары (истҽлекле
корылмалар, киртҽлҽр) билгелҽргҽ;
в) ҽлеге максатлар ҿчен каралмаган урыннарда, шул исҽптҽн муниципаль
җҽмҽгать транспорты маршрутларының соңгы пунктларында транспорт чараларын
юу, чистарту һҽм техник хезмҽт күрсҽтүне гамҽлгҽ ашырырга;
г) биналарны һҽм корылмаларны тҿзеклҽндерү элементлары, һҽйкҽллҽр,
мемориаль такталар, агачлар, куаклар, кече архитектура формалары һҽм башка
тҿзеклҽндерү элементларын ватарга һҽм җимерергҽ, шулай ук аларны үз белдегең
белҽн үзгҽртеп корырга һҽм күчерергҽ;
д) язулар, рҽсемнҽр ясарга, мҽгълүмати-басма продукцияне ябыштырырга
һҽм элҽргҽ, җҽмҽгать транспортын кҿтү тукталышларында, стена, баганалар,
коймалар (коймалар) һҽм ҽлеге максатлар ҿчен каралган башка объектларда
граффити алып барырга;
е) бирелгҽн җир участокларының чиклҽре һҽм (яки) киртҽлҽре чиклҽреннҽн
читтҽ күчемсез милекне сакларга;

ж) тараларны, сҽнҽгать товарларын һҽм тротуарларда, газоннарда, юлларда
башка сҽүдҽ предметларын урнаштырырга һҽм сакларга;
з) билгелҽнмҽгҽн урыннарда кар ҿю;
к) тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, объектлар,
корылмалар һҽм башка җайланмалар ярдҽмендҽ квартал эчендҽге юлларны үз
белдеге белҽн ябарга;
к) корыган үлҽнне, кипкҽн ботакларны (янгынга каршы режим вакытында), чүпчар, ботакларны, кҿнкүреш калдыкларын яндыру.
Җирле
үзидарҽ
органнары
гражданнарны
муниципаль
берҽмлек
территориясен җыештыру, тҿзеклҽндерү һҽм яшеллҽндерү эшлҽрен башкару ҿчен
ирекле рҽвештҽ җҽлеп итҽ алалар.
12.6. Санкциялҽнмҽгҽн урыннарда калдыклар урнаштырган затлар үз
хисабына ҽлеге территорияне җыештырырга һҽм чистартырга, ҽ кирҽк булганда җир
кишҽрлеген рекультивациялҽргҽ тиеш. 20 тҽүлек дҽвамында рҿхсҽтсез урында
калдыклар урнаштыручы зат ачыкланмаган очракта, калдыкларны бетерү һҽм
санкциялҽнмҽгҽн
чүплеклҽр
территориялҽрен
рекультивациялҽү
ҽлеге
территорияне җыештырган ҿчен җаваплы оешмалар (яисҽ калдыкларны чыгаручы
махсус оешма (ҽгҽр бу тҿр хезмҽт күрсҽтү килешүдҽ каралган булса) тарафыннан
башкарыла. Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелмҽгҽн һҽм муниципаль милектҽ булган җир
кишҽрлеклҽрендҽ (территориялҽрдҽ) табигый барлыкка килгҽн чүплеклҽрне бетерү
вҽкалҽтле орган тарафыннан тҽэмин ителҽ.
12.7. Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын җыештыру.
Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларын (алга таба - юлларны) чистарту
машиналар йҿрү ҿлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесҽлҽрен),
җҽмҽгать транспортын кҿтү тукталышларын, ясалма юл корылмаларын пычрактан,
чүп-чардан, кардан һҽм боздан даими чистарту буенча чаралар комплексын үз эченҽ
ала.
Язгы-җҽйге чорда юлларны җыештыру тузанны бетерүне, себерүне һҽм
башкаларны үз эченҽ ала.
Кҿзге-кышкы чорда юлларны җыештыру, кар һҽм боздан чистарту, пычрак,
ком-тоз катнашмасы сибү, тротуарларга коры ком сибүне күздҽ тота.
Юл буенда урнашкан чүплеклҽрне кҿнгҽ бер тапкырдан да ким булмаган,
тукталыш мҽйданчыкларында - кҿнгҽ ике тапкыр чистарталар.
Җҽмҽгать транспортын кҿтү павильоннары тузанланмаска, буялган һҽм
юылган,
санкциялҽнмҽгҽн
мҽгълүмати-басма
продукциядҽн,
граффитидан
чистартылган булырга тиеш.
Кышкы чорда кардан чистартылырга тиеш.
12.7.1. Аерым элементлар буенча юлларны җҽйге җыештыруга талҽплҽр:
а) машиналар йҿрү ҿлеше тҿрле пычратулардан тулысынча чистартылырга
тиеш. Җайга салу линиялҽре белҽн билгелҽнгҽн тҿп, резерв полосалар ком һҽм вак
чүп-чардан даими чистартылырга тиеш;
б) ике метрлы лоток зоналары
грунт-ком ҿемнҽре һҽм пычраклардан
чистартылган булырга тиеш. Махсус машиналарның эш цикллары арасында ком
кисҽклҽре һҽм тҿрле вак-тҿяк чүп-чар белҽн зур булмаган пычрану рҿхсҽт ителҽ;
в) юл кырыйлары зур габаритлы калдыклардан һҽм башка чүп-чардан
чистартылырга тиеш;
12.7.2. Юлларны кышкы җыештыру буенча талҽплҽр:
а) кышкы чорда юлларны җыештыру: кардан һҽм юл йҿрү ҿлешеннҽн,
җҽмҽгать транспортын кҿтү тукталышларыннан, юыну, кар кҿртлҽреннҽн һҽм кар
чыгарудан гыйбарҽт;
Рҿхсҽт ителми:
а) 8.00 сҽгатьтҽн соң тротуарларга, сукмакларның һҽм юлларның йҿрү
ҿлешенҽ, кар, боз, ишегалды территориялҽреннҽн, предприятие, оешма
территориялҽреннҽн, тҿзелеш мҽйданчыкларыннан, сҽүдҽ объектларыннан

чистартылган карны, бозны чыгарырга, шулай ук юлларны җыештыручы зат белҽн
шартнамҽ булмаганда хҽрҽкҽт итҽргҽ;
б) техник тоз һҽм сыек хлорлы кальций тротуарларда, җҽмҽгать транспортын
кҿтү тукталышларында, паркларда, скверларда, ишегалларында һҽм башка
җҽяүлелҽр зоналарында һҽм яшел үсентелҽр булган территориялҽрдҽ бозлавыкка
каршы реагент сыйфатында кулланырга;
в) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерелмҽгҽн урыннарда кар чыгарырга һҽм
сакларга;
12.7.3. Кар кҿртлҽрен формалаштыру тыела:
а) юллар һҽм урамнар кисешкҽн урында ҿчпочмак зонасында бер дҽрҽҗҽдҽ;
б) җҽмҽгать транспортын кҿтү тукталышларыннан 20 м якынрак;
в) биек бордюр һҽм транспортны ҽйлҽндереп алган юл участокларында;
г) тротуарларда;
д) якындагы территориялҽргҽ керү юлында;
Кар чистарту, урып-җыю һҽм махсус техника эшлҽгҽн вакытта транспорт
чарасын урнаштыру, парковкалау, саклау тыела.
12.7.4. Юлларга грунт һҽм автотранспорт кҿпчҽклҽре белҽн пычрак чыгару
тыела;
грунт, чүп-чар, тҿзелеш материаллары, җиңел тара, агачларны брезент белҽн
капламыйча яисҽ юлларны пычратмый торган башка материал белҽн ташу, шулай ук
тҿзелеш катнашмаларын һҽм измҽлҽрен (шул исҽптҽн цемент-ком эремҽсе, известь,
бетон катнашмалары), аларны юлга, тротуар, юл читенҽ яки юл янындагы газон
полосасына су керү мҿмкинлеген булдырмый торган чаралар күрмичҽ генҽ
транспортлау.
12.8. Кешелҽр күплҽп күңел ачу һҽм ял итү урыннарын җыештыру, санитар
тоту һҽм тҿзеклҽндерү
Кешелҽр күплҽп күңел ачу һҽм ял итү урыннарына түбҽндҽгелҽр керҽ:
а) мҽйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, җирлек
урманнарында оештырылган ял урыннары, пляжлар;
б) актив ял итү һҽм тамаша чаралары урыннары-стадионнар, уен
комплекслары, ачык сҽхнҽ мҽйданчыклары һ. б.;
в) сҽүдҽ объектлары (кибетлҽр, сҽүдҽ комплекслары, стационар булмаган
ваклап сату челтҽрлҽре комплекслары), җҽмҽгать туклануы, социаль-мҽдҽни
билгелҽнештҽге, кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектлары территориялҽре;
г) административ һҽм иҗтимагый биналар, учреждениелҽр янындагы
территориялҽр.
12.8.1. Паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын һҽм гомуми
кулланылыштагы башка территориялҽрне җыештыру:
а) кышкы чорда юлларны җыештырганда паркларда, бакчаларда, скверларда
һҽм башка ял зоналарында химик реагентлар булмаган карны вакытлыча урнаштыру
рҿхсҽт ителҽ.
12.8.2. Сҽүдҽ һҽм (яки) җҽмҽгать туклануы объектларын җыештыру һҽм
санитар тоту:
а) сҽүдҽ һҽм (яки) җҽмҽгать туклануы объектлары территориялҽрен тҽүлегенҽ
кимендҽ ике тапкыр (иртҽн һҽм кичен) тулысынча җыештыру эшлҽре башкарыла.
Кҿндез патрульле җыештыру һҽм калдыклар белҽн тулган чүплеклҽрне һҽм чүп-чар
җыю урыннарын чистарту эшлҽре башкарыла;
в) сҽүдҽ һҽм (яки) җҽмҽгать туклануы объектларына керү юлында кимендҽ ике
урна билгелҽнҽ;
Газоннарда һҽм тротуарларда тараларны һҽм товарларны туплау рҿхсҽт
ителми, калдыкларны чыгару тҽэмин ителҽ.
Башка сҽүдҽ мҽйданчыклары, стационар булмаган вак-тҿяк челтҽр, социальмҽдҽни билгелҽнештҽге объектлар территориялҽрен җыештыру, аларны ябканнан
соң, елның җылы вакытында мҽҗбүри рҽвештҽ су сибеп башкарыла. Агымдагы

җыештыру кҿн дҽвамында башкарыла. Кҿн саен каты кҿнкүреш калдыкларын чыгару
тҽэмин ителҽ.
12.8.3. Кешелҽр күплҽп ял итҽ һҽм ял итҽ торган урыннар территориялҽрендҽ
түбҽндҽгелҽр рҿхсҽт ителми:
а) моның ҿчен билгелҽнмҽгҽн урыннарда савыт-саба һҽм сҽүдҽ җиһазларын
сакларга, складларга;
б) территорияне җитештерү һҽм куллану калдыклары белҽн пычратырга;
в) автотранспорт чараларын юарга һҽм ремонтларга, файдаланылган ягулык майлау сыеклыкларына агызырга;
г) автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар оештырырга, билгелҽнгҽн
тҽртипне бозып реклама конструкциялҽре урнаштырырга;
д) газоннарга, табигый һҽм ясалма яшеллҽндерү объектларына зыян
китерергҽ;
е) кече архитектура формаларына зыян китерергҽ һҽм аларны билгелҽнгҽн
урыннардан күчерергҽ;
ж) сыек азык-тҿлек калдыкларын, сатуратор җайланмаларыннан, куас һҽм
сыра цистерналарыннан суны тротуарларга, газоннарга һҽм җирлек юлларына
агызырга.;
з) автотранспорт чараларының түлҽүле стоянкаларын законсыз рҽвештҽ
оештырырга;
и) үз белдеге белҽн стационар булмаган объектларны урнаштыру;
к) тротуарларның асфальт-бетон катламын, якын-тирҽ яшел зоналарның һҽм
территориялҽрне тҿзеклҽндерүнең башка элементларының бҿтенлеген бозарга;
л) территориядҽ сҽүдҽ-суыткыч җиһазларын урнаштырырга;
м) халыктан каты кҿнкүреш калдыкларын җыю ҿчен билгелҽнгҽн
контейнерларга (бункерларга), идарҽче оешмалар белҽн каты кҿнкүреш
калдыкларын җыю ҿчен контейнерлар (бункерлар) куярга.;
к) тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, объектлар,
корылмалар һҽм башка җайланмалар ярдҽмендҽ квартал эчендҽге юлларны үз
белдеге белҽн ябарга;
о) товарны сҽүдҽ объектыннан читтҽ чыгарырга;
к) учакларны яндырырга, шул исҽптҽн ачык ут куллануны күздҽ тоткан чаралар
үткҽрергҽ, мангалларны һҽм ачык ут ярдҽмендҽ ризыкны җылылык белҽн эшкҽртү
ҿчен башка җайланмаларны кулланырга;
р) автотранспорт чараларының ял итү, кешелҽр күп була торган урыннарда,
пляжларда, скверларда, паркларда йҿреше һҽм туктавы.
12.9. Күп фатирлы йортның йорт яны территориясен җыештыру, карап тоту
һҽм тҿзеклҽндерү
12.9.1. Йорт яны территориясен тҿзеклҽндерү:
а) урып-җыю түбҽндҽге тҽртиптҽ үткҽрелергҽ тиеш: тротуарларны, җҽяүлелҽр
юлларын (бозлавык һҽм тайгаклык очрагында - ком сибү), ҽ аннары - ишегалды
территориялҽрен җыештыру;
12.9.2. Җҽйге җыештыру:
а) йорт яны территориялҽрен җҽйге җыештыру: себерү, юдыру яки кулдан су
сибү, махсус машиналар ярдҽмендҽ - күбесенчҽ иртҽ, иртҽнге, һҽм соң, кичке,
сҽгатьлҽрдҽ үтҽлергҽ тиеш;
12.9.3. Кышкы җыештыру:
а) түбҽлҽрдҽ туплана торган кар вакытында җиргҽ тҿшҽргҽ һҽм агынты
полосага күчҽргҽ, ҽ киң тротуарларда - валларга җыелырга тиеш;
б) чистартыла торган кар тротуарлардан машиналар йҿри торган ҿлешенҽ каты полосага, ҽ ишегалларында-җыелу урыннарына хҽрҽкҽтлҽнергҽ тиеш;
12.9.4. Яз җитү белҽн түбҽндҽгелҽр тормышка ашырыла:
а) агым суларның нормаль агып китүен тҽэмин итү ҿчен кирҽк урыннарда су
агып китсен ҿчен канауларны юдырту һҽм чистарту;

б) ишегалды территориялҽрен кар эреп беткҽннҽн соң, чүп-чардан, калган
кардан һҽм боздан чистарту.
12.10. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту:
күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны
территориясе) карап тотуны үз эченҽ түбҽндҽгелҽрне ала:
а) даими җыештыру;
б) инженерлык челтҽрлҽренең күзҽтү коеларына, янгын су белҽн тҽэмин итү
чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга һ. б.) каршылыксыз керү мҿмкинлеген
тҽэмин итү;
в) каты кҿнкүреш һҽм зур габаритлы калдыкларны җыю һҽм чыгару;
г) гамҽлдҽге яшел үсентелҽрне яшеллҽндерү һҽм карау;
д) кече архитектура формаларын карап тоту, агымдагы һҽм капиталь
ремонтлау.
Барлык тҿр калдыклар су үткҽрҽ торган су ҿслеге булган контейнер
мҽйданчыкларына куела торган контейнерларга һҽм бункерларга, каты кҿнкүреш
калдыклары җыелу нормаларына туры китереп, тиешле күлҽмдҽ җыелырга тиеш.
12.10.1. Күпфатирлы йортларда яшҽүче гражданнар түбҽндҽгелҽргҽ бурычлы:
а) йорт яны территориялҽрендҽ чисталык һҽм тҽртип сакларга;
б) каты кҿнкүреш һҽм зур габаритлы калдыкларны бары тик махсус
контейнерларга һҽм йорт яны территориялҽрендҽ урнашкан махсус мҽйданчыкларга
гына урнаштырырга.
12.10.2. Идарҽче оешмалар түбҽндҽгелҽр белҽн тҽэмин итҽргҽ тиеш:
а) расланган график нигезендҽ каты кҿнкүреш һҽм зур габаритлы
калдыкларны чыгару;
б) подъездларга керү юллары янында чүп-чар ҿчен чүплеклҽр урнаштыру,
эскҽмиялҽр урнаштыру һҽм аларны вакытында чистарту;
в) тайгак участокларны ком-тоз һҽм (яки) махсус бозлавыкка каршы
катнашмалар белҽн эшкҽртү;
г) яшел үсентелҽрне һҽм газоннарны саклау һҽм квалификацияле карау;
д) йорт яны территориясендҽ үлҽнне вакытында чабу;
е) тышкы яктырту чараларын тҿзек хҽлдҽ тоту һҽм аларны караңгылык
башлану белҽн кертү.
12.10.3. Йорт яны территориясендҽ түбҽндҽгелҽр рҿхсҽт ителми:
а) яфракларны, телҽсҽ нинди калдыклар һҽм чүп-чарны яндыру;
б) хуҗалык мҽйданыннан тыш кием, кием-салым, келҽмнҽр һҽм башка
предметларны элҽргҽ;
в) контейнер мҽйданчыкларына керү юлларын капларга;
г) урам һҽм юлларның машиналар йҿрү ҿлешендҽ, тротуарларда, газоннарда
һҽм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) урнаштыру;
д) билгелҽнгҽн тҽртипне бозып йорт яны территориялҽренең коймаларын үз
белдеге белҽн билгелҽргҽ;
е) үз белдеге белҽн йорт корылмалары тҿзергҽ;
ж) йорт яны территориялҽрен металл лом, кҿнкүреш һҽм тҿзелеш калдыклары
һҽм материаллар, шлак, кҿл һҽм башка җитештерү һҽм куллану калдыклары белҽн
пычратырга, чүп җыю һҽм сакларга;
з) юынты су агызырга, калдыкларны һҽм чүп-чарны ташларга;
и) автотранспорт чараларының түлҽүле стоянкасын оештырырга;
к) тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, объектлар,
корылмалар һҽм башка җайланмалар ярдҽмендҽ квартал эчендҽге юлларны үз
белдеге белҽн ябарга;
л) автомашилар юуны оештырырга, ягулык һҽм май агызырга, тормоз, тавыз
сигналларын һҽм дивгательлҽрне җайга салу;
м) кешелҽр сҽламҽтлегенҽ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре йогынты ясый
торган телҽсҽ нинди эшлҽр башкарырга;

н) сҽүдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы предприятиелҽрен, шул исҽптҽн палаткалар,
киосклар, лареклар, мини-базарлар, павильоннар, җҽйге кафелар, җитештерү
объектларын, вак-тҿяк автомобильлҽргҽ, кҿнкүреш техникасына, аяк киеменҽ ремонт
ясау предприятиелҽрен, шулай ук кунакханҽдҽн кала автостоянкаларны да кертеп,
урнаштырырга;
о) йорт яны территориясенең ишегалды эчендҽге юллары буенча транзит
хҽрҽкҽтен гамҽлгҽ ашырырга;
к) учакларны яндырырга, шул исҽптҽн ачык ут куллануны күздҽ тоткан чаралар
үткҽрергҽ, мангалларны һҽм ачык ут ярдҽмендҽ ризыкны җылылык белҽн эшкҽртү
ҿчен башка җайланмаларны кулланырга;
12.10.4. Идарҽче оешмалар түбҽндҽгелҽр белҽн тҽэмин итҽргҽ тиеш:
а) яшел утыртмаларның сакланышын;
б) җҽйге вакытта һҽм коры һавада газоннар, чҽчҽклҽр, агачлар һҽм куакларга
су сибү;
в) газоннарның тҿзелеш материалларын, ком, чүп-чар, кар, боз сҿңгелҽре һ. б.
ҿеп куюдан башка сакланышын һҽм бҿтенлеген һ. б.;
г) агач һҽм куаклар утыртуны, юллар челтҽрен үзгҽртү белҽн яңадан
планлаштыруны һҽм җиһазлар урнаштыруны бары тик билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
килештерелгҽн проектлар буенча гына, агротехник шартларны үтҽгҽн килештерү.
12.10.5. Йорт яны территориясен тҿзеклҽндерү:
һҽр йорт территориясе, кагыйдҽ буларак, түбҽндҽгелҽргҽ ия булырга тиеш:
а) кием киптерү, кием-салым, келҽмнҽр һҽм йорт ҽйлҽнеше ҽйберлҽрен
чистарту ҿчен хуҗалык мҽйданчыгы;
б) ҿлкҽннҽр ҿчен ял мҽйданчыгы;
в) балалар ҿчен уен һҽм спорт мҽйданчыклары, яшеллҽндерү һҽм
балаларның җҽйге һҽм кышкы ялы ҿчен кече архитектура формаларының кирҽкле
җиһазлары.
Ҽгҽр участок территориясенең күлҽме мҿмкинлек бирсҽ, участок чиклҽрендҽ
этлҽрне йҿртү ҿчен мҽйданчык урнаштырылырга мҿмкин.
Йорт подъездлары каршындагы мҽйданчыклар, юл йҿрү һҽм җҽяүлелҽр
юллары каты ҿслеккҽ ия булырга тиеш. Каты ҿслеклҽрне урнаштырганда кар һҽм
яңгыр суларын ирекле агу мҿмкинлеге каралырга тиеш.
Торак йортларга кертелгҽн җҽмҽгать ҿчен билгелҽнгҽн бүлмҽлҽргҽ йортның
торак ҿлешеннҽн изоляциялҽнгҽн керү ишеклҽре булырга тиеш, шул ук вакытта
персоналның автотранспорт стоянкасы ишегалды территориясеннҽн читтҽ
урнашырга тиеш.
Җҽмҽгать ҿчен билгелҽнгҽн биналарга тҽрҽзҽлҽр һҽм фатирларга керү
урыннары урнашкан торак йорт ишегалды ягыннан материаллар, продукция йҿклҽү
рҿхсҽт ителми. Тҽрҽзҽлҽре булмаган торак йортларның, җир асты тоннельлҽреннҽн
яки ябык дебаркадерлардан, юллар ягыннан йҿклҽнешне башкарырга кирҽк.
Транспорт чараларын квартал эчендҽге территориялҽрдҽ урнаштыру
кешелҽрнең тоткарлыксыз хҽрҽкҽтен, шулай ук урып-җыю һҽм махсус техника белҽн
тҽэмин итҽргҽ тиеш.
12.11. Шҽхси торак тҿзелеше территориялҽрен җыештыру.
Торак йорт хуҗалары җир участогын кҿн саен җыештыралар (шул исҽптҽн
кардан да).
Шҽхси торак тҿзелеше территориясендҽ түбҽндҽгелҽр рҿхсҽт ителми:
а) кар этҽргҽ, чүп-чар, шлак ташларга, кҿнкүреш калдыкларын йорт
территориясенҽ агызырга.;
б) ишегалды һҽм янҽшҽдҽге территориядҽн чистартылган кар һҽм бозны
юлларның һҽм юлларның машиналар йҿрү ҿлешенҽ чыгарырга яисҽ хҽрҽкҽт итҽргҽ.
в) йорт яны территориясен телҽсҽ нинди калдыклар белҽн чүплҽргҽ,
җитештерү һҽм куллану калдыкларын урам юлларына (шул исҽптҽн су бүлү

лотоклары,
чыгарырга.

канаулар,

ябык

челтҽрлҽр

һҽм

хуҗалык-канализация

коелары)

13. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр.
13.1. Җирлек территориясен тҿзеклҽндерү элементлары.
13.1.1.Территорияне тҿзеклҽндерүнең аерылгысыз компоненты булган
территорияне тҿзеклҽндерү элементлары булу гамҽлдҽге закон талҽплҽренҽ туры
китереп проект документларында эшлҽнергҽ һҽм каралырга тиеш.
Мҽдҽни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне
тҿзеклҽндерү элементларына проект документлары мҽдҽни мирас объектларын
саклау, куллану, популярлаштыру һҽм дҽүлҽт тарафыннан саклау ҿлкҽсендҽ
вҽкалҽтле органнар белҽн килештерелҽ. Территорияне озак яки даими
файдаланудагы стационар тҿзеклҽндерү элементлары аларны кулдан күчерү
мҿмкинлеген булдырмас ҿчен беркетелергҽ тиеш.
Тҿзеклҽндерү элементларын карап тоту, аларны торгызу һҽм ремонтлау
эшлҽрен дҽ кертеп, тҿзеклҽндерү элементлары хуҗалары башкара.
13.1.2. Яшеллҽндерү.
Яшел үсентелҽр территорияне тҿзеклҽндерүнең мҽҗбүри элементы булып
тора. Тҿзеклҽндерү эшлҽрен башкарганда гамҽлдҽге яшел үсентелҽрне максималь
рҽвештҽ саклап калу зарур.
Җирлек территориясендҽ ике тҿрле яшеллҽндерү кулланылырга мҿмкин:
стационар - үсемлеклҽрне грунтка утырту һҽм мобиль - үсемлеклҽр утырту, махсус
күчмҽ савытларга (контейнерлар, вазоннар һ.б.) утырту.
Стационар һҽм мобиль яшеллҽндерү архитектура-ландшафт объектлары
(газон, бакчалар, чҽчҽклҽр, куаклар һҽм агачлар белҽн мҽйданчыклар һ.б.) булдыру
ҿчен рельефның табигый һҽм ясалма элементларында, түбҽлҽрдҽ, фасадларда
(вертикаль яшеллҽндерү), биналар һҽм корылмаларның фасадларында (вертикаль
яшеллҽндерү) кулланыла.
Яшеллҽндерү объектларын карап тоту - ул яшел үсентелҽрне һҽм
яшеллҽндерелгҽн территориялҽрен тҿзеклҽндерү элементлары белҽн карау, зур
булмаган
деформациялҽрне
һҽм
күлҽмле
корылмаларның
конструктив
элементларына зыян китерү, шулай ук җҽйге һҽм кышкы вакытта күчмҽ кече
формаларны җыештыру.
Яшел үсентелҽр хуҗалары түбҽндҽгелҽргҽ бурычлы:
а) яшел үсентелҽр сакланышын һҽм квалификацияле карауны тҽэмин итҽргҽ;
б) җҽйге чорда коры һава шартларында газоннарга, чҽчҽклҽргҽ, агачларга һҽм
куакларга су сибүне тҽэмин итҽргҽ;
в) газоннарның сакланышын һҽм бҿтенлеген тҽэмин итҽргҽ;
Яшеллҽндерелгҽн территориялҽрдҽ түбҽндҽгелҽр рҿхсҽт ителми:
а) тҿзелмҽлҽрне, аларның эшлҽвен һҽм хезмҽт күрсҽтүне тҽэмин итү ҿчен
билгелҽнгҽн корылмалардан тыш, урнаштыру;
б) үз белдеклегең белҽн агач һҽм куаклар утырту һҽм кисү, газоннарны һҽм
чҽчҽк түтҽллҽрен юк итү;
в) агачларга һҽм башка яшеллеккҽ гамаклар, таганнар, турниклар, кием
киптерү ҿчен баулар, агачларга реклама һҽм мҽгълүмати щитлар һҽм табличкалар,
реклама һҽм башка мҽгълүмат урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн чыгарма
конструкциялҽр, объектларга хҽрҽкҽт юнҽлешенең күрсҽткечлҽре, афишалар,
белдерүлҽр, агитация материаллары, техник конструкциялҽр, юл хҽрҽкҽтендҽ
катнашучыларны мҽгълүмати тҽэмин итү чаралары, баганалардан, коймалардан,
реклама щитларыннан, электр үткҽргечлҽрдҽн, лампалардан, колонкалардан
арындыру;

г) стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервис объектларын
урнаштырырга, шул исҽптҽн, вакытына карамастан, автостоянкалар һҽм парковка
урнаштырырга.;
д) тҿзелеш һҽм башка материалларны, калдыкларны, чүп-чарны, бозлавыкка
каршы материалларны һҽм башка зарарлы матдҽлҽрне, шулай ук ком һҽм
бозлавыкка каршы реагентлар белҽн пычранган кар, боз сҿнгелҽрен сакларга.;
е) бакча ясау ҿчен казырга;
ж) йорт хайваннарын газоннарда һҽм чҽчҽклҽрдҽ йҿртергҽ;
з) яфракларны, үлҽнне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны лотокларга
һҽм башка су үткҽрү җайланмаларын ясарга;
и) чүп-чарны газоннарга ташларга;
к) учакларны яндырырга, шул исҽптҽн ачык ут куллануны күздҽ тоткан чаралар
үткҽрергҽ, мангалларны һҽм ачык ут ярдҽмендҽ ризыкны җылылык белҽн эшкҽртү
ҿчен башка җайланмаларны кулланырга;
л) сок, сумала алу ҿчен агачларны кисү яисҽ аларга зыян салу,яисҽ башка
тҿрле җҽрҽхҽтлҽр ясау;
м) яшеллҽндерелгҽн территориялҽрдҽ урнашкан скульптуралар, эскҽмиялҽр,
коймалар, чүп савытлары, балалар һҽм спорт җиһазларын бозарга;
н) агачларның тамырларын кҽүсҽдҽн 1,5 м ераклыкта ачырга һҽм агач
кҽүсҽлҽрен җир яки тҿзелеш калдыклары белҽн күмҽргҽ.
13.1.3. Коймалар.
Коймалар урнаштыру тҿзеклҽндерү ҿчен ҿстҽмҽ элемент булып тора.
Коймалар түбҽндҽгелҽр белҽн аерыла:
а) билгелҽү (декоратив, яклау, аларның ярашуы);
б) биеклеге буенча (түбҽн - 1,0 м, урта - 1,1-1,7 м, югары-1,8-3,0 м);
в) материал тҿре (металл, тимер-бетон һ. б.));
г) карап торуга ачыклык дҽрҽҗҽсе белҽн (үтҽ күренмҽле, саңгырау);
д) стационарлык дҽрҽҗҽсе (даими, вакытлы, күчмҽ) һҽм башка киртҽлҽр.
Коймаларны проектлау аларның урнашуына һҽм гамҽлдҽге дҽүлҽт
стандартлары, сертификациялҽнгҽн эшлҽнмҽлҽр каталоглары, шҽхси проектлау
проектлары нигезендҽ башкарыла.
Мҽдҽни мирас объектлары территориялҽрен киртҽлҽү ҽлеге территориялҽр
ҿчен билгелҽнгҽн шҽһҽр тҿзелеше регламентлары нигезендҽ башкарылырга тиеш.
Ҿслекнең каплау.
Ҿслеклҽрне каплау җирлек территориясендҽ куркынычсыз һҽм уңайлы
хҽрҽкҽт итү шартларын тҽэмин итҽ, шулай ук җирлектҽге тҿзелешнең архитектур
йҿзен формалаштыра.
Тҿзеклҽндерү максатыннан түбҽндҽге капламалар билгелҽнҽ:
а) каты (капиталь) капламалар - монолит яки җыелма капламалар, шул
исҽптҽн асфальтобетон, цемент-бетон, табигый таштан эшлҽнгҽн;
б) йомшак (капиталь булмаган) капламалар - табигый яки ясалма
материаллардан (шул исҽптҽн ком, вак таш, гранитлы чҽчүлеклҽр, керамзит, резин
крошка) эшлҽнгҽн, коры катнашмалар, тыгызланган яки ныгытылган материаллар
белҽн ныгытылган капламалар;
в) газон капламнары - үлҽн катламын ҽзерлҽү һҽм утыртуның махсус
технологиялҽре буенча башкарыла торган капламалар;
г) катнаш каплам - капламалар (газонга күмелгҽн рҽшҽткҽ плиткасы яки газон
рҽшҽткҽсе, яки йомшак катлам).
Каплау тҿрлҽрен сайлауны аларның максатчан билгелҽнеше нигезендҽ
башкарырга кирҽк:
а) каты - проектлау вакытына гамҽлдҽ булган, мҿмкин булган чик
йҿклҽнмҽлҽрне, хҽрҽкҽт характерын һҽм составын, янгынга каршы талҽплҽрне
исҽпкҽ алып;

б) йомшак - аерым территориялҽрне (шул исҽптҽн балалар, спорт
мҽйданчыкларын, этлҽрне урамда йҿртү ҿчен мҽйданчыкларны, җҽяү йҿрү юлларын
тҿзеклҽндергҽндҽ аларның үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып);
в) газон һҽм катнаш, аеруча экологик.
Каты ҿслекнең каты тҿрлҽре коры халҽттҽ сцепление коэффициенты белҽн 0,6, юешлектҽ-0,4 коэффициенты белҽн ҿслеккҽ ия булырга тиеш.
13.1.4. Мҽйданчыклар.
Җирлек территориясендҽ балалар уеннары, ҿлкҽннҽр ялы, спорт белҽн
шҿгыльлҽнү, чүп-чар җыю урыннары урнаштыру, этлҽрне урамда йҿртү һҽм
дрессировкалау, автомобиль кую урыннары куела. Теркҽлгҽн мҽдҽни мирас
һҽйкҽллҽренең һҽм аеруча саклана торган табигать территориялҽре зоналарының
сак зоналары чиклҽрендҽ мҽйданчыкларны урнаштыру һҽйкҽллҽрне саклау,
табигатьтҽн файдалану һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау буенча вҽкалҽтле органнар
белҽн килештерергҽ киңҽш ителҽ. Йорт яны территориялҽре, кагыйдҽ буларак,
балалар ҿчен уен һҽм спорт мҽйданчыклары белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш.
Мҽйданчыклар тҿзек һҽм имгҽнү куркынычы булмаган инвентарьлар белҽн тҽэмин
ителергҽ тиеш.
13.1.4.1. Балалар мҽйданчыклары.
Балалар мҽйданчыклары тҿрле яшь тҿркемнҽре ҿчен аерым мҽйданчыклар
рҽвешендҽ оештырыла, тҿрле яшьтҽге мҽнфҽгатьлҽр буенча зоналаштырылган
комплекслы уен мҽйданчыклары буларак оештырыла. Балалар мҽйданчыгындагы
территорияне тҿзеклҽндерү элементларының мҽҗбүри исемлеге түбҽндҽгелҽрне үз
эченҽ ала: йомшак катлам тҿрлҽре, мҽйдан ҿслеген газон белҽн каплау
элементлары, яшеллҽндерү, уен җиһазлары, эскҽмиялҽр һҽм чүп савытлары,
яктырту җиһазлары.
Торак йортлар һҽм җҽмҽгать биналары тҽрҽзҽлҽреннҽн мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге
балалар мҽйданчыклары чиклҽренҽ кадҽр ераклык - 10 м, кече һҽм урта мҽктҽп
яшендҽге 20 м, комплекслы уен мҽйданчыклары - 40 м, спорт-уен комплекслары 100 м дан да ким булмаска тиеш.
Балалар ҿчен уен мҽйданчыклары контейнер мҽйданчыкларыннан кимендҽ 20
м ераклыкта урнашырга тиеш.
Балалар мҽйданчыклары түбҽндҽге талҽплҽрне үтҽргҽ тиеш:
а) җҽйге вакытта ҿслекнең капламын ком белҽн сибү планлаштырылган
булырга;
б) буялган булырга, мҽйданчыкларда койма һҽм корылмаларны буяу елга бер
тапкырдан да ким булмаган күлҽмдҽ, ҽ ремонт эшлҽре кирҽк булганда
башкарылырга тиеш;
в)
транзит
җҽяүлелҽр
хҽрҽкҽтеннҽн,
юллардан,
борылыш
мҽйданчыкларыннан, кунак тукталышларыннан, калдыклар ҿчен контейнерлар
урнаштыру мҽйданчыкларыннан, автотранспорт чараларын даими һҽм вакытлыча
саклау участокларыннан изоляциялҽнергҽ тиеш.
Травма булдырмас ҿчен мҽйдан территориясендҽ ҿскҽ чыгып торучы
тамырлар яки ҿстҽн аска таба асылынып торучы ботаклар, җир ҿстендҽге иске,
киселгҽн җиһазлар (стойкалар, фундаментлар) калдыклары, җиргҽ кагылмаган
металл кисҽклҽре (кагыйдҽ буларак, турниклар һҽм таганнар) булу рҿхсҽт ителми.
Якын-тирҽ территориялҽрне реконструкциялҽгҽндҽ балалар мҽйданчыклары
территориясендҽ эшлҽр алып бару һҽм тҿзелеш материалларын туплау рҿхсҽт
ителми. Яктырту җиһазлары, кагыйдҽ буларак, мҽйданчык урнашкан территорияне
яктырту режимында эшлҽргҽ тиеш.
Яктырту җиһазларын 2,5 м биеклектҽ
урнаштыру рҿхсҽт ителми. Уен
җиһазларын урнаштыру куркынычсызлык норматив параметрларын исҽпкҽ алып
башкарылырга тиеш.
Балалар мҽйданчыкларын карап тоту һҽм аларга куркынычсызлыкны тҽэмин
итү ҿчен җаваплылык аларны эксплуатациялҽүче затларга йҿклҽнҽ.

13.1.4.2. Спорт мҽйданчыклары.
Спорт мҽйданчыклары халыкның барлык яшь тҿркемнҽрендҽ физкультура һҽм
спорт белҽн шҿгыльлҽнү ҿчен билгелҽнгҽн. Спорт мҽйданчыгында территорияне
тҿзеклҽндерү элементларының мҽҗбүри исемлегенҽ йомшак яки газон капламасы
тҿрлҽре (җҽйге чорда), спорт җиһазлары керҽ. Спорт мҽйданчыклары
яшеллҽндерелҽ һҽм челтҽрле коймалар белҽн ҽйлҽндереп алына. Яшеллҽндерү
мҽйданчык периметры буенча урнаштырыла, вертикаль яшеллҽндерү кулланырга
мҿмкин. Койма биеклеге, мҽсҽлҽн2,5-3 м тҽшкил итҽ, мҽйданчыкларның бер берсенҽ кушылу урыннарында-1,2 м биеклектҽ.
Спорт җиһазлары спорт, физкультура мҽйданчыкларында яки рекреациялҽр
составында
махсус
җиһазландырылган
җҽяүлелҽр
коммуникациялҽрендҽ
(сҽламҽтлек сукмаклары) урнаштырыла. Махсус физкультура снарядлары һҽм
тренажерлар рҽвешендҽге спорт җиһазлары завод тарафыннан җитештерелгҽн,
шулай ук махсус эшкҽртелгҽн ҿслектҽге бүрҽнҽлҽрдҽн һҽм борыслардан эшлҽнгҽн
булырга мҿмкин. Урнаштырганда сертификациялҽнгҽн җиһаз каталогларына
таянырга кирҽк.
13.1.4.3. Ял мҽйданчыклары.
Торак тҿзелеше территориясендҽ ҿлкҽннҽр ҿчен тыныч ял һҽм ҿстҽл уеннары
ҿчен билгелҽнгҽн ял мҽйданчыкларын оештыру мҿмкин. Торак йорт тҽрҽзҽлҽреннҽн
тыныч ял итү мҽйданчыклары чигенҽ кадҽр ара-10 метрдан да ким булмаска тиеш,
тавышлы ҿстҽл уеннары мҽйданчыклары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.
Ял мҽйданчыгында тҿзеклҽндерү элементларының мҽҗбүри исемлеге гадҽттҽ
түбҽндҽгелҽрне үз эченҽ ала: каты ҿслек тҿрлҽре, мҽйдан ҿслеген газон белҽн
бҽйлҽү элементлары, яшеллҽндерү, ял ҿчен эскҽмиялҽр, эскҽмиялҽр һҽм ҿстҽллҽр,
чүп савытлары (кимендҽ һҽр скамьяның бер ҿлешендҽ), яктырту җиһазлары.
Мҽйданчыкны каплау плитка куҽте рҽвешендҽ проектларга киңҽш ителҽ. Ял итү
мҽйданчыкларын һҽм балалар мҽйданчыкларын бергҽ кушып, балалар уеннары
зонасында каты ҿслек урнаштырырга киңҽш ителми.
Парклар территориялҽрендҽ чирҽмдҽ ял итү ҿчен мҽйданчыклар-лужайкалар
оештырылырга мҿмкин.

13.1.4.4. Этлҽрне урамда йҿртү ҿчен мҽйданчыклар.
Этлҽрне урамда йҿртү ҿчен мҽйданчыклар вҽкалҽтле органнар белҽн
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерелгҽн урыннарда урнаштырыла. Этлҽрне урамда
йҿртү ҿчен мҽйданчык территориясендҽ тҿзеклҽндерү элементлары исемлегенҽ
түбҽндҽгелҽр керҽ: тҿрле капламалар, койма, эскҽмиялҽр, чүп савытлары,
экскрементларны утильлҽштерү ҿчен контейнер, яктырту һҽм мҽгълүмат җиһазлары.
Периметраль яшеллҽндерүне күздҽ тотарга киңҽш ителҽ. Этлҽрне урамда йҿртү
ҿчен мҽйданчыклар микрорайон һҽм торак район территориясендҽ, яшел
утыртмалардан бушаган урыннарда, метрополитен линиялҽренең техник
зоналарында, 110 кВт артык кҿчҽнешле электр тапшыру линиялҽрендҽ, беренче һҽм
икенче поясны су белҽн тҽэмин итү чыганакларының санитар зонасыннан читтҽ
урнашырга тиеш. Торак билгелҽнешендҽге территориялҽрдҽ урнашкан этлҽрне
урамда йҿртү ҿчен мҽйданчыклар күлҽме 400-600 кв. м, башка территориялҽрдҽ-800
кв. м, барлыкка килгҽн тҿзелеш шартларында, булган территориаль
мҿмкинлеклҽрдҽн чыгып, мҽйданчыкларның киметелгҽн күлҽме кабул ителергҽ
мҿмкин. Мҽйдан чиклҽреннҽн алып торак һҽм җҽмҽгать биналары тҽрҽзҽлҽренҽ
кадҽр ара 25 метрдан да ким булмаска тиеш, ҽ балалар учреждениелҽре,
мҽктҽплҽр, балалар, спорт мҽйданчыклары, ял мҽйданчыклары участокларына
кадҽр - 40 метрдан да ким булмаска тиеш.
Мҽйданчыкны коймалау, кагыйдҽ буларак, биеклеге 1,5 метрдан да ким
булмаган җиңел металл челтҽрдҽн башкарыла. Элементлар һҽм секциялҽр

арасындагы ераклык, аның түбҽн ягы һҽм җире хайванга мҽйданчыктан чыгып
китҽргҽ яки үзенҽ травма китерергҽ тиеш түгел. Мҽйданчык территориясендҽ
мҽйданнан файдалану кагыйдҽлҽре белҽн мҽгълүмат стенды урнаштырылган
булырга тиеш.
Йорт хайваннарының хуҗалары үз хайваннарының экскрементларын җыю һҽм
утильлҽштерүне мҿстҽкыйль башкаралар. Хайваннар хуҗалары хайваннарның
башка хайваннарга һҽм кешелҽргҽ куркыныч йогынтысын булдырмый калырга,
шулай ук тирҽ-юньдҽгелҽргҽ санитар нормалар нигезендҽ тынлыкны тҽэмин итҽргҽ,
гамҽлдҽге санитар-гигиена һҽм ветеринария кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ тиеш.
13.1.4.5. Кече архитектура формалары.
Кече архитектура формаларын урнаштыру «тҿзеклҽндерү» бүлеге нигезендҽ,
биналар һҽм корылмаларны тҿзү, реконструкциялҽү һҽм капиталь ремонтлау, шулай
ук тҿзеклҽндерү проектлары яки эскиз тҽкъдимнҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Кече
архитектура
формаларын
проектлаганда
һҽм
сайлаганда
сертификациялҽнгҽн эшлҽнмҽлҽр каталогларыннан файдаланырга киңҽш ителҽ.
Тарихи тҿзелеш зоналары, җирлекнең үзҽк үзҽге, күп функцияле үзҽклҽр һҽм
зоналар ҿчен кече архитектура формалары шҽхси проект эшлҽнмҽлҽре нигезендҽ
проектланырга тиеш.
Кече архитектура формаларына карата тҿп талҽплҽр булып түбҽндҽгелҽр
тора:
а) архитектура һҽм ландшафтлы тирҽлекнең, территорияне тҿзеклҽндерү
элементларының характерына туры килүе;
б) материалларның югары декоратив һҽм эксплуатацион сыйфаты, аларны
озак вакыт дҽвамында, тышкы мохит йогынтысын исҽпкҽ алып, саклап калу;
в) конструкциянең ныклыгы, ышанычлылыгы, куркынычсызлыгы.
13.1.4.6. Тышкы реклама һҽм мҽгълүмат чаралары.
Тышкы реклама һҽм мҽгълүмат урнаштыру чаралары.
Тышкы реклама һҽм мҽгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан тҿзек һҽм
эстетик яктан чиста булырга тиеш.
Тышкы мҽгълүмат чаралары, учреждениелҽр такталарыннан һҽм режим
табличкаларыннан тыш, вҽкалҽтле орган белҽн килештерелгҽн паспорт нигезендҽ
һҽм аның нигезендҽ урнаштырыла һҽм эксплуатациялҽнҽ. Тышкы реклама һҽм
мҽгълүмат чаралары хуҗалары аларның тиешле торышын күзҽтеп торырга, тышкы
реклама һҽм мҽгълүмат чараларын урнаштыру урыннарын вакытында ремонтларга
һҽм җыештырырга тиеш.
Тышкы реклама һҽм мҽгълүмат чараларын аларга реклама яки мҽгълүмати
хҽбҽр урнаштырмыйча урнаштыру һҽм эксплуатациялҽү, мҽгълүмат кырына зыян
китерү, шулай ук тышкы реклама һҽм мҽгълүмат чараларын полиэтилен пленка һҽм
башка материаллар белҽн тҽмамлау, беркетү рҿхсҽт ителми.
Игъланнар һҽм мҽгълүмати хҽбҽрлҽр урнаштыру, шулай ук биналарның
фасадларында, корылмаларның һҽм киоскларның тышкы стеналарында,
коймаларда һҽм коймаларда, павильоннарда, яктырту баганаларында, реклама
конструкциялҽрендҽ һҽм тышкы мҽгълүмат чараларында, агачларда һҽм асфальтта
язулар һҽм сурҽтлҽрне башкару рҿхсҽт ителми.
Реклама яки мҽгълүмати конструкция хуҗасы ҿч тҽүлек эчендҽ территорияне
тҿзеклҽндерергҽ һҽм (яки) фасадның тышкы кыяфҽтен торгызырга тиеш.
Тышкы реклама һҽм мҽгълүмат урнаштыру чаралары фнудамент блогы
булганда, фундамент блогы белҽн бергҽ демонтажланырга тиеш.
Тышкы реклама һҽм мҽгълүмат чараларын беркеткҽндҽ корылмаларга зыян
китерү һҽм объектларны бизҽү, шулай ук аларның бҿтенлеген, ныклыгын һҽм
тотрыклылыгын киметү рҿхсҽт ителми.
Тышкы мҽгълүматны урнаштыру чаралары түбҽндҽге тҿрлҽрдҽ булырга
мҿмкин:
- дивар конструкциясе;

- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- түбҽ конструкциясе;
- витрина конструкциясе;
- учреждение тактасы;
- режимлы табличка;
- модульле конструкция;
-стела;
- щитлы конструкция;
- флаг композициясе; - махсуслаштырылган конструкция.
Тышкы мҽгълүматны урнаштыру чараларына карата гомуми талҽплҽр:
Тышкы мҽгълүматны урнаштыру чараларын проектлау, ҽзерлҽү һҽм
урнаштыру Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарих
һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽре) турында Россия Федерациясе законнары, аларны саклау
һҽм куллану турындагы Россия Федерациясе законнары талҽплҽре нигезендҽ
гамҽлгҽ ашырылырга тиеш; тышкы мҽгълүмат чараларында мҽгълүмат Россия
Федерациясе дҽүлҽт теле һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽре турындагы
законнар талҽплҽрен үтҽп урнаштырылырга тиеш.;
Ике һҽм аннан да күбрҽк тел кулланылган очракта текстларның эчтҽлеге һҽм
техник бизҽлеше буенча охшаш, дҿрес һҽм ачык итеп эшлҽнгҽн булырга тиеш.
Гражданнар игъланнары ҿчен урнаштыру, мҽдҽни һҽм спорт чаралары
афишалары
Мҽдҽни һҽм спорт чаралары афишаларын гражданнар күплҽп җыела торган
урыннарда һҽм җҽяүлелҽр күплҽп яши торган урыннарда урнаштырыла торган
махсус тумбаларда, щитларда һҽм стендларда гына урнаштыру рҿхсҽт ителҽ.
Игъланнар ҿчен стендлар аерым торучы объектлар рҽвешендҽ яки биналарда яки
корылмаларда асылмалы щитлар рҽвешендҽ урнаштырыла ала.
14. Коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә
җир эшләрен башкаруга төп таләпләр.
14.1. Грунтны ачу яки юл катламнарын каплау (җир асты коммуникациялҽрен
салу, реконструкциялҽү яки ремонтлау, свай һҽм шпунтны кагу, электр үткҽргеч
линиялҽрен, элемтҽ, ут баганаларын урнаштыру (алмаштыру), грунтны
планлаштыру, инженерлык эзлҽнүлҽре вакытында эшлҽр һҽм башка эшлҽр)белҽн
бҽйле эшлҽр вҽкалҽтле орган тарафыннан бирелгҽн язма рҿхсҽт (җир эшлҽрен
башкаруга ордер) булганда гына башкарыла.
14.2. Җирлек территориясен тҿзеклҽндерү белҽн бҽйле Җир, тҿзелеш һҽм
ремонт эшлҽрен оештыру һҽм үткҽрү, җир эшлҽрен башкаруга ордер рҽсмилҽштерү
һҽм алу муниципаль хокукый актларның билгелҽнгҽн талҽплҽре нигезендҽ
башкарыла.
14.3. Яшел үсентелҽрне сүтү яки күчереп утырту кирҽк булганда, Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районының «Иске Каразирек авыл җирлеге»
муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты күрсҽтмҽсен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
рҽсмилҽштерергҽ һҽм яшел үсентелҽрне сүтҽргҽ яки күчереп утыртырга кирҽк.
14.4. Җирлек юллары буенча хҽрҽкҽтне вакытлыча чиклҽү яисҽ туктату
вҽкалҽтле орган тарафыннан бирелгҽн рҿхсҽт нигезендҽ, юлның ике ягында да
мҽгълүмат щитын мҽҗбүри урнаштыру белҽн гамҽлгҽ ашырыла, анда заказчылар
һҽм эш башкаручылар, эш сроклары, урап узу маршрутлары турында барлык
кирҽкле белешмҽлҽрне үз эченҽ алган булырга тиеш.
Күрсҽтелгҽн щитның формасы һҽм эчтҽлеге рҿхсҽт бирү буенча муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең тиешле административ регламенты белҽн билгелҽнҽ.

14.5. Яраклылык вакыты чыккан ордерлар буенча коммуникациялҽр тҿзегҽндҽ,
ремонтлаганда, реконструкциялҽгҽндҽ җир эшлҽрен башкару үз белдеклҽре белҽн
таныла.
14.6. Җир эшлҽре башкару ҿчен ордер, эшлҽр башкару проекты, җир асты
корылмалары хуҗаларының күрсҽтмҽлҽре даими рҽвештҽ эшлҽр башкару урынында
булырга һҽм күзҽтчелек оешмалары вҽкиллҽренең беренче талҽбе буенча
таныклаучы документлары булганда тапшырылырга тиеш.
14.7. Эшлҽр башкару ҿчен җаваплылар кирҽкле киртҽлҽр, юл билгелҽре,
күрсҽткечлҽр, яктырту, мҽгълүмат щитлары булу һҽм тиешенчҽ карап торуны тҽэмин
итҽргҽ, эш башкаручы оешма исеме, эш башкаручы затның фамилиясе, оешманың
телефон номеры язылган табличка элеп куярга тиешлҽр. Эшлҽр башкару
пассажирлар транспорты маршрутларын ябу, үзгҽртү белҽн бҽйле очракларда, эш
вакыты күрсҽтелгҽн матбугатта тиешле белдерүлҽр урнаштырырга.
14.8. Саклык чараларын күрү һҽм җир асты корылмаларына зыян китерүне
кисҽтү ҿчен җаваплы зат, җир эшлҽре башланырга бер тҽүлек кала, тҿзелеш
зонасында урнашкан челтҽр хуҗаларын, предприятие, оешма, учреждение һҽм
физик затларны урынга чакыра. Кызыксынган оешмалар белҽн килешмичҽ, проектта
күрсҽтелмҽгҽн
җир
асты
корылмалары
табылганда,
эшлҽр
башкаруга
комачауламаса да, җир эшлҽре башкару тыела.
14.9. Гамҽлдҽге җир асты корылмалары (торбаүткҽргечлҽр, кое, кабельлҽр,
фундаментлар һ.б.) янында эшлҽр башкарганда, эшлҽрне оештыру проектында
каралганнан кимрҽк ераклыкта экскаваторлардан файдалану тыела. Бу очракларда
эшлҽр кулдан башкарыла.
14.20. Физик һҽм юридик затларга гомумтаралган файдалы казылмаларны үз
белдеклҽре белҽн (лицензиясез) чыгару (эшкҽртү), шулай ук җирлҽрне сҽнҽгать
категориясенҽ күчермичҽ чыгару тыела.
15. Уңайлы мохитка аерым таләпләр.
Торак тирҽлеген, урамнарны һҽм юлларны тҿзеклҽндерү объектларын,
мҽдҽни-кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектларын проектлаганда торак пунктларның
ҿлкҽн кешелҽр һҽм инвалидлар ҿчен уңайлы булуы, ҽлеге объектларны картлар һҽм
инвалидлар хҽрҽкҽтенҽ ярдҽм итүче элементлар һҽм техник чаралар белҽн тҽэмин
итү мҽҗбүри тҽртиптҽ карала. Ҿлкҽн яшьтҽге кешелҽрне һҽм инвалидларны йҿртүгҽ
ярдҽм итҽ торган техник чараларны һҽм җайланмаларны проектлау, тҿзү,
урнаштыру заказ бирүче яңа тҿзелештҽ расланган проект документациясе нигезендҽ
башкарырга тиеш.
16. Биналарның (биналарның) һәм корылмаларның милекчеләренең
якын-тирә территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибе.
Җирлек территориялҽренең тиешле санитар торышын тҽэмин итү, ҽйлҽнҽтирҽ мохитне саклау һҽм җирлек территориялҽрен пычратудан саклау чараларын
тормышка ашыру максатларында хуҗалык итүче субъектларга һҽм физик затларга
беркетелҽ.
Хуҗалык итүче субъектлар һҽм физик затлар, ҽгҽр законда яки
килешүдҽ башкасы каралмаган булса, якындагы территорияне җыештырырга һҽм
санитар тотарга тиеш:
а) идарҽче оешмалар-күпфатирлы йорт территориясе каршындагы җир
кишҽрлеге тҿп фасад ягыннан 10 м радиуста, йҽ тротуар бордюрына кадҽр яисҽ
машиналар йҿрү ҿлешенҽ кадҽр, башка яклардан 10 м радиуста;

б) социаль ҿлкҽ учреждениелҽре (мҽктҽплҽр, мҽктҽпкҽчҽ учреждениелҽр,
мҽдҽният, сҽламҽтлек саклау, физкультура һҽм спорт учреждениелҽре) – бирелгҽн
җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ территория, шулай ук учреждениенең территориясе
алдында 10 м радиуста тҿп фасад ягыннан йҽ тротуар бордюрына кадҽр яисҽ
машиналар йҿрү ҿлешенҽ кадҽр, икенче яктан – 10 м радиуста.;
в) барлык милек рҽвешлҽрендҽге сҽнҽгать предприятиелҽре һҽм оешмалары
– аларга килү юллары, тротуарлар, алар янҽшҽсендҽге коймалар, санитар-яклау
зоналары. Предприятиелҽрнең санитар-яклау зоналары гамҽлдҽге санитар
нормалар һҽм кагыйдҽлҽр талҽплҽренҽ туры китереп билгелҽнҽ;
г) тҿзүче-50 м радиуста тҿзелеш мҽйданчыкларының якын-тирҽ
территориялҽре һҽм гамҽлдҽге тҿзелеш нормалары һҽм кагыйдҽлҽре нигезендҽ 50
м радиуста аларга килү юллары;
д) шҽхси торак йортларның хуҗалары-бирелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ
(йҽ җир кишҽрлегенең фактта килеп туган чиге буенча, ҽгҽр җир участогы
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелмҽгҽн булса) һҽм йорт каршындагы
территория тротуар бордюрына яки йҿрү ҿлешенҽ кадҽр, башка яклардан 10 м
радиуста;
е) стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һҽм
башка стационар булмаган сҽүдҽ объектлары) һҽм сезонлы кафелар – җир участогы
объектын урнаштыру ҿчен бирелгҽн территория һҽм урынның тышкы чигеннҽн 10 м
ераклыкта тирҽ-юнь территориясе һҽм тротуар бордюрына яки йҿрү ҿлешенҽ кадҽр,
башка яклардан 10 м радиуста;
ж) сҽүдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы оешмаларының (кафе, кибетлҽр) идарҽче
компаниялҽре-бирелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽрендҽге территориялҽр һҽм участок
чиклҽреннҽн 50 м радиуста урнашкан территория һҽм машиналар йҿрү ҿлеше
бордюрына кадҽр, башка яклардан 50 м радиуста;
з) гомуми файдаланудагы
органнарга йҿклҽнҽ;

территориялҽр

һҽм

вазыйфалар

вҽкалҽтле

д) шҽхси торак йортларның хуҗалары-бирелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ
(йҽ җир кишҽрлегенең фактта килеп туган чиге буенча, ҽгҽр җир участогы
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелмҽгҽн булса) һҽм йорт каршындагы
территория тротуар бордюрына яки йҿрү ҿлешенҽ кадҽр, башка яклардан 10 м
радиуста;

17. Йорт хайваннары һәм кошларны карап тоту.
17.1. Йорт хайваннарын һҽм кошларны тоту ҿченче затларның хокукларын һҽм
законлы мҽнфҽгатьлҽрен бозмаска тиеш.
Йорт хайваннарына һҽм кошларга китерелгҽн зыян ҿчен аларның хуҗалары
РФ законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
Йорт хайваннарының хуҗалары үз хайваннарының экскрементларын җыю һҽм
утильлҽштерүне мҿстҽкыйль башкаралар.
Авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽр тарафыннан авыл хуҗалыгы хайваннары
(сыерлар, сарык, кҽҗҽлҽр, дуңгызлар һҽм башка) һҽм кош-кортларын карап тоту
шҽхси торак йортлар территориялҽрендҽ рҿхсҽт ителҽ.

Барлык продуктивлы хайваннар (мҿгезле эре терлек, кҽҗҽлҽр, сарыклар,
дуңгызлар, атлар) да җирле үзидарҽ органнарында мҽҗбүри теркҽлергҽ һҽм ел саен
ветеринария учреждениелҽрендҽ теркҽлергҽ тиеш.
Йорт хайваннарын кҿтү урыннарында, хуҗасы күзҽтүе астында яисҽ аның
кушуы буенча, җирле үзидарҽ органының норматив-хокукый акты белҽн билгелҽнҽ
торган кҿтү урыннарында чыгарырга рҿхсҽт ителҽ.
Башка вакытта урамда йҿргҽндҽ хуҗалар урамнарда һҽм торак йортларның
ишегалларында тынлыкны тҽэмин итү ҿчен чаралар күрергҽ тиеш.
Ҿч айга кадҽр кҿчеклҽрдҽн кала, этлҽрне торак һҽм изоляциялҽнгҽн
биналардан уртак ишегалларына һҽм урамга кыска поводокта һҽм бордникта гына
алып чыгарырга була.
Хуҗалар йорт хайваннары һҽм ишегаллары, тротуарлар, урамнар, парклар,
газоннар, балалар мҽйданчыклары, скверлар, мҽйданнар, шулай ук торак йортлар
подъездлары белҽн пычрануга юл куймаска тиеш. Этлҽрне, мҽчелҽрне һҽм башка
вак хайваннарны урамда йҿргҽн вакытта хуҗа үзе белҽн йорт хайваннарының
табигый күнегүлҽрен тулысынча җыештыруны тҽэмин итүче кирҽк-яраклар булырга
тиеш, алар мҽйданчыкларда чүп контейнерларына ташланырга тиеш.
Этне баудан аларны йҿртү ҿчен махсус билгелҽнгҽн урыннарда гына
ычкындырырга мҿмкин. Махсус бирелгҽн мҽйданчыклар булмаганда, җирле үзидарҽ
органының
норматив-хокукый
акты
белҽн
билгелҽнгҽн
бушлыкларда,
кабымлыкларда һҽм башка урыннарда йҿртү рҿхсҽт ителҽ.
Этлҽрне дрессировкалау бары тик яхшы койма белҽн ҽйлҽндереп алынган
мҽйданчыкларда яки җирлек территориясеннҽн читтҽ генҽ үткҽрелергҽ мҿмкин.
Йорт хайваннарын юллардан тҽүлекнең якты вакытында гына алып бару
рҿхсҽт ителҽ, шул ук вакытта аларны юлның уң ягына мҿмкин кадҽр якынрак тотып
бару киңҽш ителҽ. Йорт хайваннарын грунт юллары һҽм сукмаклардан алып бару
мҿмкин булган очракта асфальт ҿслекле юлдан алып бару тыела.
Йорт хайваннарын урамда калдырганда терлек хуҗалары яшел үсентелҽрне
бозудан һҽм терлеклҽрне куып чыгаруга киткҽн чыгымнарны каплый.
Йорт кҽҗҽлҽре йорт яны территориялҽре эчендҽ яки кҿтүлеклҽрдҽ хуҗалар
күзҽтүе астында гына асралырга тиеш.
Рҿхсҽт ителми:
а) хайваннарны балалар мҽйданчыкларына, мҽктҽп, балалар бакчалары
территориялҽренҽ, ашханҽлҽргҽ, сырхауханҽлҽргҽ, азык-тҿлек кибетлҽренҽ кертү;
б) йорт хайваннарын пляжларда һҽм су коену урыннарында һҽм сулыклар
янында йҿртү;
в) тыю турындагы язу булганда, учреждениелҽргҽ хайваннарны кертү;
г) торак пунктлар территориясендҽ хайваннар һҽм кошларны караучысыз
чыгарып җибҽрү;
д) исерек хҽлдҽ булган затларга, шулай ук ундүрт яшькҽ җитмҽгҽн затларга
хайваннарны урамда йҿртү;
е) йорт хайваннарын һҽм кошларны балконнарда, лоджиялҽрдҽ, гомуми
файдаланудагы урыннарда (чиктҽш фатир коридорларында, баскычларда,
чарлакларда, подвалларда һҽм башка ярдҽмче биналарда даими тоту);
ж) махсус чаралар (күргҽзмҽлҽр һ. б.) үткҽрү урыннарыннан тыш, җирлеклҽр
территориялҽрендҽ йорт хайваннары йҿрү.
Йорт хайваннары һҽм кош-корт хуҗалары түбҽндҽгелҽргҽ бурычлы:
а) терлеклҽр авыруларын кисҽтүне һҽм терлекчелек продуктларының
ветеринария-санитария ягыннан куркынычсызлыгын тҽэмин итҽ торган хуҗалык һҽм
ветеринария чараларын гамҽлгҽ ашырырга, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитнең терлекчелек
калдыклары белҽн пычрануына юл куймаска, шулай ук ел саен яңадан теркҽлү
чорында мҽҗбүри дҽвалау-профилактика чаралары үткҽрергҽ;
б) хайваннар торган урыннарны даими тикшереп торырга;

в) хайваннар авырганда һҽм алар үлгҽн очракта, шулай ук үз-үзен сҽер
тотканда кичекмҽстҽн ветеринария учреждениелҽре белгечлҽренҽ хҽбҽр итҽргҽ.
Алар килеп җиткҽнче, авыру билгелҽре булган хайваннарны аерып ябарга;
г) ветеринария белгечлҽре талҽбе буенча терлеклҽрне карау, диагностика
тикшеренүлҽре, саклау прививкалары һҽм дҽвалау-профилактик эшкҽртүлҽр уздыру
ҿчен аларны хайваннар янына кертергҽ һҽм моңа комачауламаска.
Үлгҽн терлекне күмү махсус билгелҽнгҽн урында махсуслаштырылган оешма
тарафыннан гына башкарыла.
Үз территориялҽрендҽ каравылчы этлҽре булган оешмалар түбҽндҽгелҽргҽ
бурычлы:
а) этлҽрне гомуми нигезлҽмҽлҽрдҽ теркҽргҽ;
б) этлҽрне ныклы бҽйдҽ тотарга;
в) килгҽн кешелҽрнең хайваннар янына керү мҿмкинлеген булдырмау;
г) территориягҽ кергҽндҽ кисҽтү язуы булганда гына этлҽрне бҽйдҽн, гомуми
файдаланудагы территориядҽн читлҽнгҽн территориядҽ яки эш туктатылганнан соң
гына, бары тик ҽйбҽт ҽйлҽндерелгҽн территориягҽ генҽ җибҽрергҽ.
Җҽмҽгать урыннарында
озата баручы затлардан башка күзҽтүчесез
хайваннар тотылырга тиеш.
Сукбай хайваннарны аулау махсус предприятие яки җирле үзидарҽ органнары
белҽн тҿзелгҽн килешү нигезендҽ башкарыла ала.
Сукбай хайваннарны тоту чараларын гамҽлгҽ ашыру хайваннарга карата
гуманлы мҿнҽсҽбҽт һҽм иҗтимагый ҽхлак нормаларын үтҽү принципларына
нигезлҽнҽ.
Рҿхсҽт ителми:
а) тиешле карардан башка гына шҽхси йортлар территориясеннҽн һҽм
фатирлардан малларны тартып алырга;
б) этлҽрне кибет, даруханҽлҽр, коммуналь хезмҽт күрсҽтү предприятиелҽре һ.
б. янында бҽйдҽн ычкындырырга;
в) ветеринария органнары күрсҽтмҽсеннҽн башка, приманкалар һҽм башка
тоту чараларын кулланырга.
18. Кагыйдәләрнең үтәлешен контрольдә тоту.
18.1. Физик һҽм юридик затлар, вазыйфаи затлар җирлек территориясен
тҿзеклҽндерү буенча ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн талҽплҽрнең үтҽлешен
тҽэмин итҽргҽ тиеш.
Ҽлеге кагыйдҽлҽрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан
Республикасы кодексы (федераль законнарда һҽм Россия Федерациясенең башка
норматив хокукый актларында каралган нормаларны һҽм кагыйдҽлҽрне үз эченҽ
алган ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең нигезлҽмҽлҽреннҽн тыш) нигезендҽ җаваплылыкка
китерҽ.
Тҿзеклҽндерү ҿлкҽсендҽге законнар һҽм муниципаль хокукый актлар
талҽплҽрен үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплылыкка тарту зат
күрсҽтелгҽн талҽплҽрне үтҽүдҽн һҽм җибҽрелгҽн җитешсезлеклҽрне бетерүдҽн азат
итми.
19. Комплекслы төзекләндерү проектларын тормышка ашыруда
иҗтимагый катнашу механизмнары.
Җҽмҽгать контроле - иҗтимагый катнашу механизмнарының берсе.
Тҿзеклҽндерү ҿлкҽсендҽ, шул исҽптҽн "Интернет"челтҽрендҽ гомумшҽһҽр
интерактив порталларының эшчҽнлеген оештыру кысаларында, җҽмҽгать контролен
уздыру ҿчен шартлар тудырырга киңҽш ителҽ.

Тҿзеклҽндерү ҿлкҽсендҽ иҗтимагый контрольне телҽсҽ нинди кызыксынган
физик һҽм юридик затлар, шул исҽптҽн фото-, видеофиксация ҿчен техник чаралар,
шулай ук "Интернет" челтҽрендҽге гомумшҽһҽр интерактив порталлар кулланып
башкарырга хокуклы.
Тҿзеклҽндерү ҿлкҽсендҽ ачыкланган һҽм җҽмҽгать контроле кысаларында
теркҽлгҽн хокук бозулар турында мҽгълүмат чаралар күрү ҿчен җирлек башкарма
хакимиятенең вҽкалҽтле органына һҽм (яки) "Интернет" челтҽрендҽге гомумшҽһҽр
интерактив порталга җибҽрелҽ.
Тҿзеклҽндерү ҿлкҽсендҽ иҗтимагый контроль законнарның һҽм башка
норматив-хокукый актларның тҿзеклҽндерү, торак һҽм коммуналь хезмҽтлҽр
ҿлкҽсендҽ мҽгълүматның ачыклыгын тҽэмин итү һҽм җҽмҽгать контроле турындагы
нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла»

